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INTRODUCERE

1. În numele lui Allah Cel Milostiv,

Îndurãtor [Ar-Rahman, Ar-Rahim](2),

2. Laudã lui Allah, al lumilor Stãpânitor,
3. Cel Milostiv, Îndurãtor,
4. În Ziua de Apoi Stãpânul Cârmuitor,
5. Numai pe Tine Te adorãm,
numai la Tine cerem ajutor,
6. Pe drumul drept Tu fii-ne Cãlãuzitor,
7. Drumul celor cu care fost-ai Tu dãruitor,
nu al celor pe care Tu Te-ai mâniat,
nici al rãtãciþilor.

1) În traducere "Cea care deschide (Coranul,
Cartea); Deschizãtoarea; Liminara". În Sahih
de Al-Bukhari se spune cã Profetul - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a zis
lui Abu Sa’id ben al-Mu’alla: “Te voi învãþa
o surã care este cea mai minunatã dintre surele
Coranului - Laudã lui Allah, Stãpânul lumilor!
Ea constã în cele ºapte versete care se repetã
ºi din Coranul cel glorios care mi-a fost dãruit”.
2) Se recunosc 99 de atribute ale lui Allah.

1    SURAT AL-FATIHA(1)

(Mekkanã [5]; 7 versete)
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1) În traducere "Sura Vacii". Era printre fiii lui Israel un bãrbat sterp, care n-a
avut parte de copii, dar avea multã avere. Fiul fratelui sãu, care-i era moºtenitor,
l-a ucis, iar noaptea l-a cãrat ºi l-a lãsat în faþa uºii unui bãrbat dintre ei. Apoi i-a
învinovãþit pe ei de moartea lui, încât s-au repezit la arme ºi s-au nãpustit unii
asupra altora. Dar cei înþelepþi dintre ei au zis: de ce ne mãcelãrim unii pe alþii,
când Trimisul lui Allah se aflã printre noi? ªi au venit ei la Moise ºi i-au spus ce
se întâmplase. Atunci el le-a zis: Allah vã porunceºte sã înjunghiaþi o vacã! ªi
dacã nu s-ar fi împotrivit, s-ar fi mulþumit ei cu prima vacã ce le-a ieºit în cale, însã
ei s-au arãtat neînduplecaþi ºi atunci s-a arãtat ºi Allah aspru cu ei, pânã ce au
ajuns la vaca ce li s-a poruncit sã o sacrifice. ªi au gãsit-o pe ea la un om care
nu mai avea altã vacã în afara ei. Dar el le-a zis: Jur pe Allah, cã nu mã lipsesc
de ea decât dacã-mi daþi atâta aur cât încape în pielea ei. Au cumpãrat-o cu atâta
aur cât a încãput în pielea ei ºi au înjunghiat-o. Apoi l-au lovit (pe cel mort) cu o
bucatã din ea ºi el a înviat. ªi l-au întrebat atunci: Cine te-a omorât? Iar el a
rãspuns: Acesta! ºi a arãtat spre fiul fratelui sãu, iar apoi a cãzut mort. ªi nu s-a
dat nimic din averea lui ºi nu a devenit moºtenitor vreun ucigaº.

2) "Alif, Lam, Mim" - trei litere (muqatta'at) cu care a început pentru a atrage
luarea-aminte a ascultãtorului la cuvintele care vor urma dupã ele. Unii exegeþi au
fost înclinaþi sã creadã cã s-a fãcut uz de ele în chip de provocare adresatã arabilor
de a aduce alte vorbe asemãnãtoare Coranului, alcãtuite din aceste trei litere. Un
grup de exegeþi s-a oprit la ele, zicând: "Numai Allah ºtie ce a intenþionat cu ele".

3) Cartea este deseori folositã cu sensul de Coran.
4) Profetului Muhammed.
5) Sunt avuþi în vedere ipocriþii.

2    SURAT AL-BAQARA(1)

(Medinitã [87]; 286 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Mim(2).
2. Aceasta este Cartea(3), cea fãrã îndoialã; Ea este Cãlãuzã pentru
cei smeriþi,
3. Care cred în cele nevãzute ºi plinesc Rugãciunea [As-Salat] ºi din
ceea ce le-am dãruit fac milostenie.
4. ªi care cred în ceea ce þi-a fost pogorât þie(4) ºi în ceea ce a fost
pogorât înaintea ta ºi în Viaþa de Apoi ei se încred.
5. Aceia sunt cãlãuziþi de Domnul lor ºi aceia sunt izbânditori.
6. Pentru cei care nu cred e totuna de-i previi sau nu-i previi; ei nu
cred(5).

2 • SURAT AL-BAQARA
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6) Crezul reprezintã convingerea în existenþa lui Allah ºi în profeþia lui Muhammed
(Pacea fie asupra lui) iar faptele sã oglindeascã acest crez.

7) Boala este îndoiala în ceea ce priveºte Islamul ºi ezitarea în îmbrãþiºarea lui.
8) "Proºtii" - adicã ignoranþii, cei care au o capacitate redusã de a discerne

între ceea ce este dãunãtor ºi 184.46ceea ce este folositor.
9) Vom pãstra cuvântul de origine arabã ºeitan, intrat în limba românã veche,

evitând, deliberat, folosirea vreunuia dintre numeroasele sale sinonime de alte origini.
Aici "ºeitanii lor" pot sã însemne "cãpeteniile lor", dar ºi "semenii lor întru rãu".

10) Raportul singular-plural: cineva aprinde focul pentru o singurã persoanã, iar
lumina se revarsã asupra tuturor.

7. Allah a zãvorât inimile lor ºi urechile lor, iar peste ochii lor s-a
aºternut o nãframã. ªi ei vor avea [parte de] chin mare.
8. Printre oameni sunt unii care spun: "Noi credem(6) în Allah ºi în
Ziua de Apoi", în vreme ce ei, de fapt, nu cred.
9. Ei încearcã sã-i înºele pe Allah precum ºi pe cei care au crezut, dar
nu se înºalã decât pe ei înºiºi, fãrã a-ºi da seama.
10. În inimile lor este o boalã(7), iar Allah le va spori boala ºi vor avea
ei parte de chinuri dureroase pentru ceea ce au minþit.
11. Dacã li se spune lor: "Nu faceþi stricãciune pe pãmânt!", ei  zic:
"Noi, doarã, suntem fãcãtori de bine".
12. Însã ei sunt cei fãcãtori de stricãciune, dar nu-ºi dau seama.
13. Iar dacã li se spune lor: “Credeþi, aºa cum au crezut oamenii!”, ei
zic: “Sã credem precum au crezut cei fãrã de minte?”. De bunã seamã
ei sunt cei fãrã de minte(8), dar nu o ºtiu!
14. Iar dacã se întâlnesc cu cei care au crezut, zic ei: "Noi credem",
dar când rãmân numai cu ºeitanii(9) lor, zic ei: "Noi suntem cu voi, ne
batem numai joc".
15. Allah îºi bate joc de ei ºi-i pãsuieºte în fãrãdelegea lor ºi ei
rãtãcesc în neºtire.
16. Aceia sunt cei care au schimbat calea cea dreaptã cu rãtãcirea,
dar negoþul lor nu le-a adus câºtig ºi ei nu au fost bine cãlãuziþi.
17. Starea lor este ca pilda aceluia care a aprins un foc ºi când a
luminat ceea ce se afla împrejurul lui, le-a luat Allah lumina lor(10) ºi
i-a lãsat în întunecimi ºi nu mai zãresc nimic.

2 • SURAT AL-BAQARA
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11) ªi-au înfundat singuri intrãrile spre conºtiinþã ºi spre simþirea sufletelor lor
ºi au vrut sã nu audã Islamul sau sã vinã în întâmpinarea lui, dupã ce l-au acceptat,
iar dupã aceea l-au abandonat prin ipocrizia lor.

12) Un loc potrivit pentru statornicire ºi odihnã, pregãtit pentru viaþa omului ºi
a celorlalte fãpturi.

13) Bine clãdit ºi legat, dupã o rânduialã precisã.
14) Nu adoraþi vreun om sau lucru precum Allah, cãci prin aceasta Îi faceþi

asociaþi.
15) Asemenea surelor Coranului.
16) Adicã sprijinitorii ºi adepþii voºtri care credeþi cã vã pot ajuta sã faceþi o

singurã surã asemãnãtoare cu cele ale Coranului.
17) Asemãnãtoare prin miros, gust ºi culoare.

2 • SURAT AL-BAQARA

18. Surzi, muþi, orbi sunt ei ºi nu se întorc.(11)

19. Sau ca o ploaie ce se prãvale din cer, cu beznã, tunet ºi fulger. Îºi
vârã ei degetele în urechi din pricina trãsnetelor, de frica morþii; Allah
îi împresoarã pe necredincioºi.
20. Fulgerul aproape cã le rãpeºte vãzul. De fiecare datã când el
[fulgerul] le face luminã, înainteazã, dar când se lasã bezna, ei se
opresc. Iar dacã ar vrea, Allah le-ar rãpi auzul ºi vãzul, cãci Allah este
peste toate cu putere.
21. O, voi oameni, slãviþi-L pe Domnul vostru, care v-a fãcut pe voi ºi
pe cei de dinaintea voastrã. Ca sã aveþi fricã [de El].
22. [Slãviþi-L pe] cel care v-a fãcut vouã pãmântul un covor(12) ºi cerul
o zidire(13) ºi a pogorât din cer apã ºi a scos prin ea, din roade, hranã
pentru voi. De vreme ce voi ºtiþi [toate acestea], nu-i faceþi lui Allah
semeni!(14)

23. Iar dacã vã îndoiþi de cele pe care le-am pogorât Robului Nostru
[Muhammed], aduceþi o Surã asemenea lui(15) ºi chemaþi martorii voºtri
cei afarã de Allah(16), dacã sunteþi sinceri!
24. ªi dacã nu o faceþi - ºi nu o veþi face! - atunci feriþi-vã de Focul
care mistuie oamenii ºi pietrele, pregãtit pentru necredincioºi!
25. Deci vesteºte celor care cred ºi plinesc fapte bune cã ei vor avea
grãdini pe sub care curg pâraie! De câte ori vor primi din ele un rod,
ca hranã, vor zice: „Acestea sunt cele care le-am primit ºi mai
înainte!”, cãci li s-au dat [lor ºi altele] asemãnãtoare(17) cu ele. ªi ei vor
avea în ele soþii curate ºi în ele vecinic vor fi sãlãºluitori.
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18) Allah socoteºte cã nimic nu este prea mic pentru a fi dat ca pildã oame-
nilor. Acest verset a fost revelat dupã ce evreii au râs de parabolele cu muºtele ºi
pãianjenul, adresate politeiºtilor, pe motiv cã n-ar semãna cu vorbele lui Allah.

19) Nelegiuit are în vedere pe cel care a ieºit din supunerea lui Allah.
20) Cum ar fi relaþiile dintre rude, apropierea dintre dreptcredincioºi sau pãrã-

sirea poruncilor lui Allah.
21) Allah se adreseazã de aici înainte Profetului Muhammed.
22) Cuvântul arab khalifa are mai multe sensuri, cele mai uzuale fiind: "înlo-

cuitor, succesor"; aici, împuternicit cu autoritatea de a guverna dupã legile divine.

2 • SURAT AL-BAQARA

26. Allah nu se sfiieºte sã dea ca pildã un þânþar sau ceva deasupra
lui(18). Cei care au crezut ºtiu cã este adevãrul de la Domnul lor. Cât
despre cei care nu cred, ei spun: „Ce a vrut Allah cu aceastã pildã?”.
Prin ea, pre mulþi îi rãtãceºte ºi prin ea, pre mulþi îi cãlãuzeºte, dar nu îi
rãtãceºte decât numai pe cei nelegiuiþi(19),
27. Aceia care rup legãmântul cu Allah, dupã încheierea lui ºi
despãrþesc ceea ce Allah a poruncit sã fie împreunã(20) ºi fac
stricãciune pe pãmânt, aceia sunt pierzãtori.
28. Cum de nu credeþi în Allah? Doar aþi fost fãrã viaþã ºi El v-a dat
viaþã, apoi vã va face sã vã sãvârºiþi, apoi vã va învia, apoi la El vã
veþi întoarce.
29. El este Acela care a creat pentru voi toate câte sunt pe pãmânt,
apoi S-a înãlþat în cer ºi a tocmit cele ºapte ceruri ºi El este
Atoateºtiutor [‘Alim].
30. ªi când Stãpânul tãu(21) le-a zis îngerilor: „Voi sã pun pe pãmânt
un înlocuitor [khalifa](22)”, i-au rãspuns: „Sã pui pe cineva care sã facã
stricãciune pe el ºi sã pricinuiascã vãrsare de sânge, când noi Þie îþi
aducem slavã ºi pe Tine Te venerãm cu sfinþenie?”. ªi a zis: „Eu ºtiu
ceea ce voi nu ºtiþi”.
31. ªi l-a învãþat pe Adam numele tuturor lucrurilor. Apoi le-a arãtat
îngerilor ºi le-a zis: "Vestiþi-Mi Mie numele acestora, dacã voi sunteþi
întru dreptate!".
32. I-au rãspuns ei: “Mãrire Þie! Nu avem ºtire decât de ceea ce Tu
ne-ai învãþat, cãci Tu eºti Atoateºtiutor [ºi] Înþelept” [Al-’Alim,
Al-Hakim].



70

23) Aici se foloseºte cu sensul de “închinare”, o formã de respect pentru
creaþia lui Allah.

24) Nume propriu al diavolului, conducãtorul lor, unul dintre djinni.
25) Vezi nota nr. 1 din introducere.
26) Din pomul oprit.
27) Voi lui ªeitan (Diavolului) ºi el vouã.
28) Cuvinte de inspiraþie, rugi cu care sã-L invoce pentru a-l ierta.
29) Dar în continuare se adreseazã celor doi ºi lui ªeitan, folosind expresia de

plural "coborâþi".
30) Un trimis al meu pentru a vã transmite credinþa în Allah ºi a vã cãlãuzi pe

calea vieþii preacinstite.
31) În sensul cã veþi avea parte de buna rãsplatã. Începând cu acest verset ºi

terminând cu versetul 142, se face referire la fiii lui Israel. Coranul cel nobil vor-

2 • SURAT AL-BAQARA

33. ªi i-a zis El: „O, Adam, vesteºte-le numele lor!” ªi dupã ce le-a
vestit numele lor, le-a zis: „Nu v-am spus cã Eu le ºtiu pe cele tainice
din ceruri ºi de pe pãmânt, dupã cum ºtiu ceea ce dezvãluiþi ºi ceea ce
ascundeþi?”
34. ªi atunci când am spus îngerilor: “Prosternaþi-vã dinaintea lui
Adam(23)!” ªi s-au prosternat ei, în afarã de Iblis(24), care nu a voit, ci
s-a semeþit ºi a rãmas printre cei necredincioºi.
35. ªi zis-am Noi(25): „O, Adam, sãlãºluieºte tu împreunã cu soaþa ta în
aceastã grãdinã! Mâncaþi din ea pe îndestulate, ori de unde voiþi, dar
sã nu vã apropiaþi de acest pom, pentru ca sã nu fiþi dintre cei
nedrepþi!”
36. ªeitan i-a ademenit [sã mãnânce] din el(26) ºi i-a scos pe ei de unde
se aflau. ªi le-am zis lor: “Coborâþi ºi duºmani vã veþi fi unul altuia(27)!
ªi veþi avea pe pãmânt un sãlaº ºi cele trebuincioase pânã la un timp!”
37. Adam a primit de la Domnul sãu cuvinte(28) [cu care sã se roage] ºi
[El] l-a iertat, cãci El este Iertãtor, Îndurãtor [At-Tawwab, Ar-Rahim].
38. Am zis: „Coborâþi [din Rai] cu toþii(29) ºi când va veni pentru voi de
la mine o Cãlãuzire(30), cei care vor urma Cãlãuzirea Mea nu vor avea a
se teme ºi nici nu se vor întrista.
39. Iar aceia care nu cred ºi iau semnele Noastre drept minciuni,
aceia fi-vor pãrtaºii Focului ºi în el veºnic se vor afla".
40. O, voi fii ai lui Israel, aduceþi-vã aminte de binele ce v-am fãcut ºi
þineþi-vã legãmântul fãcut Mie ºi-Mi voi þine legãmântul fãcut vouã(31)

ºi de Mine temeþi-vã;
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41. Credeþi în ceea ce v-am pogorât(32), întãrind ceea ce voi aveþi ºi nu
fiþi primii care nu cred în el ºi nu vindeþi semnele mele pentru un preþ
mic ºi faþã de Mine fiþi cu fricã!
42. ªi nu îmbrãcaþi adevãrul cu minciuna ºi nu ascundeþi adevãrul,
când voi îl ºtiþi!(33)

43. Pliniþi rugãciunea, daþi Dania ºi prosternaþi-vã laolaltã cu cei care
se pleacã(34)!
44. Porunciþi oamenilor evlavia ºi uitaþi de voi înºivã, cu toate cã voi
citiþi Scriptura(35)? Voi nu pricepeþi?!(36)

45. Cãutaþi liman în rãbdare ºi în Rugãciune [As-Salat]! [Într-adevãr] ea
este anevoioasã, însã nu pentru cei care cred,
46. Care cred cã îl vor întâlni pe Domnul lor ºi cã la El se vor întoarce.
47. O, voi, fii ai lui Israel, aduceþi-vã aminte de binele ce v-am fãcut ºi
cã Eu v-am preferat [atunci] lumilor.(37)

48. ªi fiþi cu fricã de o Zi în care nu va putea face un suflet pentru alt
suflet nimic ºi nu se va primi pentru el mijlocire, nici nu se va lua de la
el schimb ºi nici cã vor putea fi ele ajutate!

beºte pe larg despre ei, adicã pe parcursul aproape a unei pãrþi (juz') întregi. Allah
Preaînaltul, dupã ce i-a chemat pe oameni la adorarea Sa - ºi numai a Sa -, dupã
ce le-a adus oamenilor dovezile limpezi ale unicitãþii ºi existenþei Sale ºi dupã ce
le-a amintit de harul pe care l-a revãrsat asupra strãmoºului lor Adam, i-a chemat
pe fiii lui Israel, adicã pe evrei, în mod special, sã dea crezare ultimului dintre
profeþi ºi mesajului pe care l-a adus de la Allah, pentru cã acesta este scris ºi în
Tora lor. El li se adreseazã în diverse moduri: o datã îi cheamã cu blândeþe, altã
datã îi ameninþã ºi-i înspãimântã, o datã le reaminteºte de binefacerile pe care
le-a revãrsat asupra lor ºi a pãrinþilor lor, altã datã aduce argumente ºi reproºuri.

32) În Coran.
33) Aluzie la faptul cã iudeii au ascuns calitãþile Profetului Muhammed la care

s-a referit ºi Tora.
34) Adicã rugaþi-vã împreunã cu credincioºii care se roagã. S-a folosit plecãciunea în

locul rugãciunii pentru a evidenþia obligativitatea ei din timpul rugãciunii.
35) Tora.
36) Acest verset a fost revelat cu referire la unii înþelepþi evrei, care le spuneau

apropiaþilor lor care au îmbrãþiºat Islamul: urmaþi religia lui Muhammed, cãci ea
reprezintã Adevãrul! Însã ei le porunceau celorlalþi oameni sã creadã, fãrã ca ei
sã facã acest lucru.

37)  "V-am ales înaintea lumilor": Am fãcut din voi, prin trimiterea profeþilor
vouã ºi prin împlinirea de cãtre voi a mesajului lor, cel mai onorat dintre neamurile
timpului nostru.
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38) În limba arabã Musa.
39) Sã-i pogoare Allah Tora.
40) Care aratã calea adevãrului, deosebind-o de calea rãtãcirii (Tora), în arabã

Al-Furqan, care este, în alte contexte, ºi unul dintre numele Coranului.
41) Iertarea lui Dumnezeu pentru ei era porunca de a se ucide între ei, dar

Domnului i s-a fãcut milã ºi i-a iertat ºi de la aceastã poruncã.
42)  Al-Quds (unul din numele arabe ale oraºului Ierusalim) sau Ariha (numele

arab al oraºului Ierihon).

2 • SURAT AL-BAQARA

49. [ªi aduceþi-vã aminte cã] Noi v-am izbãvit de neamul lui Faraon,
care vã supunea la rele chinuri, junghiindu-i pe fiii voºtri ºi cruþând
viaþa doar muierilor voastre! În aceasta fost-a mare încercare de la
Domnul vostru.
50. ªi despicat-am pentru voi marea ºi v-am mântuit ºi am înecat
neamul lui Faraon, pe când voi priveaþi.
51. ªi Ne-am înþeles cu Moise(38) pentru patruzeci de nopþi(39), iar voi
aþi ales viþelul [pentru a-l adora], în lipsa lui [Moise] ºi aþi fost voi
nelegiuiþi.
52. V-am iertat vouã dupã aceea, nãdãjduind cã veþi fi mulþumitori.
53. ªi datu-i-am lui Moise Scriptura, Cartea Doveditoare [Al-
Furqan](40), nãdãjduind cã veþi fi cãlãuziþi.
54. ªi zis-a Moise atunci neamului sãu: “O, neam al meu, aþi fost
nedrepþi cu voi înºivã prin adorarea viþelului. Deci cereþi iertare
Creatorului vostru ºi rãpuneþi-vã unii pe alþii(41). Aceasta este mai bine
pentru voi la Fãcãtorul vostru. Dar El v-a iertat, cãci El este cel Iertãtor,
Îndurãtor [At-Tawwab, Ar-Rahim].
55. ªi [aduceþi-vã aminte] când aþi zis voi: “O, Moise! Nu te vom crede
pânã nu-L vom vedea pe Allah desluºit. ªi trãsnetul s-a abãtut asupra
voastrã [ºi v-a ucis], în vreme ce voi priveaþi.
56. Apoi v-am înviat, dupã ce aþi murit, nãdãjduind cã veþi fi mulþu-
mitori.
57. ªi am fãcut sã vã umbreascã nori ºi am pogorât peste voi mana ºi
prepeliþe. „Mâncaþi din bunãtãþile pe care vi le-am dãruit!”. Iar ei nu
au fost nedrepþi cu Noi, ci faþã de ei înºiºi au fost nedrepþi.
58. ªi zis-am Noi: „Intraþi în aceastã cetate(42) ºi mâncaþi  din [bunãtã-
þile] ei oriunde veþi voi, pânã vã veþi sãtura. Intraþi pe poartã cu sme-
renie, spunând: „Îndurare!”, iar Noi vom ierta pãcatele voastre ºi-i vom
spori pe cei care fac bine”.
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43) Au existat douã comunitãþi cu nume asemãnãtoare: o comunitate ai cãrei
supravieþuitori (circa 2000 de suflete) trãiesc ºi în prezent în Irak, cunoscuþi sub
numele de creºtini de Sfântul Ioan, ºi o comunitate care a locuit în Yemen cu
câteva sute de ani înainte de Christos ºi a avut un rol important în istoria timpurie
a Arabiei.

44) Muntele At-Tur din Sinai.
45) Ziua de sâmbãtã, statornicitã ca zi nelucrãtoare la evrei. Nerespectarea ei

se pedepseºte cu moartea. (Cf. Biblia, Exodul; 31:14) Probabil cã aici este vorba
de obiceiul unei comunitãþi de pescari de pe litoral care au continuat sã încalce
aceastã poruncã ºi au fost pedepsiþi, fiind preschimbaþi în maimuþe.
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59. Dar au schimbat cei nedrepþi cuvântul cu un altul decât cel care li
s-a poruncit ºi am pogorât asupra celor care au fost nedrepþi,
pedeapsã din cer, pentru cã ei au fost nelegiuiþi.
60. ªi când Moise a cerut apã pentru neamul sãu, i-am zis: “Loveºte
cu toiagul tãu stânca!” ªi au þâºnit din ea douãsprezece izvoare. ªi a
cunoscut fiecare seminþie locul sãu de bãut. “Mâncaþi ºi beþi din darul
lui Allah ºi nu faceþi rãu pe pãmânt fiind stricãtori!”
61. ªi [luaþi aminte] când aþi spus voi: „O, Moise! Nu vom putea
îndura un singur soi de bucate! Roagã-te pentru noi la Domnul tãu sã
scoatã pentru noi din ceea ce dã la ivealã pãmântul, din legumele lui:
castraveþi, usturoi, linte ºi ceapã!”, a zis el: „Voiþi a schimba cu ceea ce
este mai rãu ceea ce este mai bun? Coborâþi într-un alt oraº, unde veþi
gãsi ceea ce aþi cerut!” ªi a cãzut asupra lor umilinþã ºi sãrãcie ºi s-au
întors însoþiþi de mânia lui Allah. ªi aceasta pentru cã ei nu au crezut în
semnele lui Allah, pentru cã i-au ucis pe profeþi pe nedrept; aceasta
pentru cã ei s-au rãsculat ºi au cãlcat rânduielile.
62. Cei care au crezut în [Islam], precum ºi aceia dintre cei care s-au
iudaizat, dintre creºtinii ºi sabeenii(43) care au crezut în Allah ºi în Ziua
de Apoi ºi au fãcut bine, vor avea rãsplata lor de la Domnul lor. Ei
n-au a se teme ºi nici nu se vor mâhni.
63. ªi am încheiat legãmântul cu voi ºi am înãlþat asupra voastrã
Muntele(44). “Þineþi ceea ce v-am dat cu tãrie ºi amintiþi-vã ceea ce este
într-aceea! Poate veþi fi cu fricã!”
64. Apoi v-aþi îndepãrtat, dupã aceea, ºi de n-ar fi fost harul lui Allah
asupra voastrã ºi îndurarea Lui, aþi fi fost printre cei pierduþi.
65. Voi ºtiþi ce au pãþit aceia dintre voi care au nesocotit Sabatul(45) ºi
le-am zis lor: "Sã fiþi maimuþe dispreþuite!"
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46) Era printre fiii lui Israel un bãrbat sterp, care n-a avut parte de copii, dar
avea multã avere. Fiul fratelui sãu, care-i era moºtenitor, l-a ucis, iar noaptea l-a
cãrat ºi l-a lãsat în faþa uºii unui bãrbat dintre ei. Apoi i-a învinovãþit pe ei de
moartea lui, încât s-au repezit la arme ºi s-au nãpustit unii asupra altora. Dar cei
înþelepþi dintre ei au zis: de ce ne mãcelãrim unii pe alþii, când Trimisul lui Allah
se aflã printre noi? ªi au venit ei la Moise ºi i-au spus ce se întâmplase. Atunci el
le-a zis: Allah vã porunceºte sã înjunghiaþi o vacã!

47) Aceasta este o pildã pentru puterea lui Allah de a-i readuce la viaþã pe toþi
morþii în Ziua Judecãþii.

2 • SURAT AL-BAQARA

66. ªi i-am fãcut pildã pentru cei din vremea lor ºi pentru cei de
dupã ei, îndemnare pentru cei cu fricã.
67. ªi [aduceþi-vã aminte când] Moise a zis neamului sãu: “Allah vã
porunceºte sã junghiaþi o vacã!”(46) ªi au rãspuns ei: “Ne iei în
derâdere?” Iar el le-a rãspuns: “Sã mã fereascã Allah sã fiu dintre cei
neºtiutori!”
68. Au zis: "Roagã-te pentru noi Domnului tãu sã ne arate limpede
cum sã fie!". El a rãspuns: "Iatã, El zice ca ea sã fie o vacã nici prea
bãtrânã, nici prea tânãrã, ci de vârstã mijlocie, între acestea. ªi acum
faceþi ce vi se porunceºte!"
69. Au zis: "Roagã-te pentru noi Domnului tãu sã ne arate limpede
culoarea ei!" A rãspuns: "Iatã, El zice sã fie o vacã de culoare galben
strãlucitor, sã placã privitorilor".
70. Au zis: “Roagã-te pentru noi Domnului tãu sã ne arate care sã fie
ea, cãci vacile sunt la fel în ochii noºtri, dar noi, dacã va voi Allah, vom
fi bine îndreptaþi!”
71. A zis: „Iatã, El zice sã fie o vacã nu slãbitã, ce arã pãmântul ºi
adapã semãnãturile, ci sãnãtoasã, fãrã nici o patã pe ea”. Au zis:
„Acum ai adus adevãrul!” ªi au junghiat-o, dar puþin a lipsit sã nu o
facã.
72. [ªi aduceþi-vã aminte când] aþi omorât un suflet ºi v-aþi învinuit
unii pe alþii asupra lui. Însã Allah va scoate la ivealã ceea ce voi þineþi
ascuns!
73. ªi [atunci] Noi am zis: "Loviþi-l pe el cu o bucatã din ea!" ªi aºa
[cum l-a înviat pe el], Allah îi va readuce la viaþã pe cei morþi(47) ºi vã
aratã semnele Sale. Poate astfel o sã pricepeþi.
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48) Tora.
49) Cu musulmanii.
50) Despre dezvãluirea pe care Allah v-a fãcut-o în Tora despre adevãrul

profeþiei lui Muhammed.
51) Aluzie la faptul cã recunoaºterea pomenirii Profetului Muhammed în Tora

va fi adusã ca argument împotriva lor în Ziua Judecãþii de Apoi.
52) Printre iudei.
53) Care rãstãlmãcesc, inventeazã, compun, redacteazã, scriu Tora.
54) Evreii.
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74. Apoi au încremenit inimile voastre, dupã aceea, asemenea pie-
trelor sau chiar mai învârtoºite, cãci din unele pietre þâºnesc pâraie,
iar altele se despicã ºi iese din ele apã, iar altele se prãbuºesc de frica
lui Allah. Dar Allah nu este fãrã bãgare de seamã la ceea ce faceþi
voi.
75. Oare nãzuiþi ca ei sã creadã cu voi, când o parte din ei au auzit
cuvântul lui Allah(48), apoi l-au rãstãlmãcit, dupã ce l-au priceput, cu
bunã-ºtiinþa lor?
76. ªi dacã se întâlnesc cu aceia care cred(49), ei zic: "Noi credem!".
Dar când rãmân numai între ei, zic: "Voiþi voi sã le vorbiþi despre ceea
ce Allah v-a dezvãluit(50) pentru ca ei sã facã din aceasta un temei
împotriva voastrã dinaintea Domnului vostru? Oare voi nu
pricepeþi?"(51)

77. Oare ei nu pricep cã Allah ºtie atât ceea ce ei tãinuiesc, cât ºi
ceea ce ei rostesc cu glas tare?
78. ªi printre ei(52) sunt neînvãþaþi care nu cunosc Scriptura, ci au doar
nãluciri ºi ei doar bãnuiesc.
79. Dar vai acelora care plãsmuiesc Scriptura(53) cu mâinile lor ºi
spun "Aceasta este de la Allah", pentru a dobândi prin aceasta o micã
simbrie! Vai pentru ceea ce mâinile lor au scris ºi vai lor pentru ceea
ce agonisesc!
80. Au zis ei(54): “Nu ne va atinge Focul decât câteva zile numãrate!”
Spune-le: “Oare aveþi de la Allah fãgãduinþã? Allah nu va încãlca
fãgãduinþa Sa! Sau voi spuneþi despre Allah ceea ce nu ºtiþi?”
81. Dar nu! Aceia care au sãvârºit un pãcat ºi pe care i-a împresurat
pãcatul, aceia sunt oaspeþii Focului ºi ei în el vor rãmâne veºnic.
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55) Prin duhul sfânt, exegeþii Coranului îl au în vedere pe arhanghelul Gavriil.
56) Într-o altã interpretare – „sunt puþini cei care cred”
57) Coranul.
58) Când a venit Muhammed, aducând mesajul, dupã ce în Tora fuseserã men-

þionate veºtile despre el ºi cunoscuserã calitãþile lui.
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82. Iar aceia care au crezut ºi au sãvârºit fapte bune, aceia sunt
oaspeþii Raiului ºi ei în el vor rãmâne veºnic.
83. ªi luaþi aminte [când] Noi am fãcut legãmânt cu fii lui Israel: „Sã
nu-L adoraþi decât pe Allah ºi cu pãrinþii voºtri sã vã purtaþi bine, ca ºi
cu rudele, cu orfanii ºi cu sãrmanii! ªi sã spuneþi oamenilor vorbe bune,
sã împliniþi Rugãciunea [As-Salat] ºi sã daþi Dania [Az-Zakat]!” Apoi
v-aþi lepãdat, afarã de puþini dintre voi, ºi v-aþi abãtut.
84. Am fãcut legãmânt cu voi sã nu vãrsaþi sângele vostru ºi sã nu vã
alungaþi din casele voastre. Atunci aþi încuviinþat aceasta ºi voi puteþi
fi martori.
85. Apoi voi înºivã v-aþi mãcelãrit ºi aþi alungat o parte dintre voi din
cãminele lor. V-aþi întrajutorat împotriva lor numai la fãrãdelege ºi duº-
mãnie. Iar dacã au venit încãtuºaþi la voi, i-aþi rãscumpãrat, cu toate cã
vã fusese oprit sã-i alungaþi. Oare voi credeþi numai într-o parte a
Scripturii ºi respingeþi o altã parte? ªi care va fi rãsplata acelora care
fac aceasta, dintre voi, decât ruºinea în aceastã viaþã, iar în Ziua Învierii
sã fie supuºi la cele mai cumplite chinuri? Allah nu este fãrã bãgare de
seamã la ce faceþi voi.
86. Acelora care au preferat Viaþa lumeascã pe Viaþa de Apoi nu li se
vor putea uºura chinurile ºi nici ajutaþi nu vor fi.
87. I-am dãruit lui Moise Cartea ºi am fãcut sã-i urmeze alþi trimiºi.
I-am dat lui Isus ['Isa], fiul Mariei [Maryam], semnele desluºite ºi l-am
întãrit pre el cu duhul sfânt(55). Însã de fiecare datã când a adus la voi
un trimis, ceea ce nu plãcea sufletelor voastre, v-aþi semeþit ºi pe o
parte dintre trimiºi i-aþi învinuit de minciunã, iar pe o altã parte i-aþi
rãpus.
88. Au zis ei: “Inimile noastre sunt învãluite”. Dar i-a blestemat Allah
pentru necredinþa lor ºi doar puþin cred ei(56).
89. ªi când le-a venit Cartea(57) de la Allah, întãrind-o pe cea pe care
o aveau ei - dupã ce mai înainte se rugaserã pentru ajutor împotriva
celor care nu credeau -, când le-a venit ceea ce ºtiuserã(58), l-au tãgã-
duit pe el [Muhammed]. Blestemul lui Allah asupra celor care nu cred!
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59) Spune-le, o, Muhammed, iudeilor!
60) Paradisul.
61) Adicã decât politeiºtii.
62) În limba arabã Gibril, Jibril.
63) Gavriil þi l-a revelat.
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90. Pe nimica toatã ºi-au dat sufletele lor, tãgãduind ceea ce Allah a
pogorât, cu pizmã pentru ceea ce Allah pogoarã cu harul Lui acelora
dintre robii Sãi pe care El îi voieºte. ªi au avut ei parte de mânie
peste mânie. Iar necredincioºii au parte de chinuri umilitoare.
91. Iar când li s-a zis: “Credeþi în ceea ce a pogorât Allah!”, ei au
rãspuns: “Noi credem în ceea ce ne-a fost pogorât!” ªi ei se leapãdã
de ceea ce a venit mai apoi - ºi care este Adevãrul ce întãreºte ceea
ce au ei! Spune(59): “ªi de ce i-aþi omorât pe profeþii lui Allah de mai
înainte, dacã aþi fost dreptcredincioºi [Mu’minin]?”
92. ªi pentru voi Moise a venit cu semnele doveditoare iar dupã aceea
voi aþi ales viþelul în lipsa lui ºi aþi fost nelegiuiþi.
93. ªi [aduceþi-vã aminte] când am încheiat legãmântul cu voi ºi am
ridicat deasupra voastrã muntele At-Tur [zicând]: “Þineþi ceea ce v-am
dat, cu tãrie, ºi ascultaþi!”. Au rãspuns ei: “Am auzit, dar nu ne
supunem!” ªi au fost adãpate inimile lor cu viþelul pentru necredinþa
lor. Spune: “Ce lucru respingãtor vã porunceºte credinþa voastrã, dacã
voi sunteþi credincioºi!”
94. Spune: "Dacã voi aveþi casa cea veºnicã(60) la Allah numai pentru
voi, fãrã de alþi oameni, atunci doriþi-vã moartea, dacã sunteþi
cinstiþi!".
95. Dar nicicând nu o vor dori, din pricina celor sãvârºite cu mâinile
lor mai înainte. Dar Allah este ªtiutor al nelegiuiþilor.
96. Vei afla cã ei sunt cei mai poftitori de viaþã dintre oameni, mai
mult chiar decât pãgânii(61). Ar vrea fiecare dintre ei sã i se dea sã
trãiascã o mie de ani. Dar nu se va gãsi izbãvitor de chinuri pentru el,
nici de va trãi atât de mult, cãci Allah vede ce fac ei.
97. Spune: “Cine este duºman lui Gavriil(62)?” El(63) l-a pogorât
[Coranul] în inima ta, cu îngãduinþa lui Allah, adeverind ceea ce se afla
dinaintea lui, ca îndreptare ºi bunãvestire pentru credincioºi.
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64) Muhammed.
65) Tora.
66) În limba arabã Solayman.
67) Aici prezicãtorii ºi oamenii rãi.
68) Cei doi îngeri - Harut ºi Marut - dupã unii exegeþi doi magi, care i-au

învãþat pe oameni vrãjitoria la Babel, în Mesopotamia.
69) Când Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - l-a

pomenit pe Solomon printre trimiºi, a zis unul dintre rabinii evreilor: Nu vã miraþi
cã Muhammed pretinde cã fiul lui David a fost profet? Pe Allah, el nu a fost decât
un vrãjitor! Atunci a fost revelat acest verset.

2 • SURAT AL-BAQARA

98. Acela care este duºman al lui Allah, al îngerilor Sãi ºi al trimiºilor
Sãi, al lui Gavriil ºi al lui Mihail [sã ºtie cã] Allah este duºmanul
necredincioºilor!
99. Þi-am pogorât þie semne desluºite ºi nu le tãgãduiesc decât cei
nelegiuiþi.
100. De fiecare datã când au fãcut un legãmânt, s-au lepãdat de el o
parte dintre ei [dintre iudei], ba cei mai mulþi dintre ei nu cred.
101. ªi când a venit la ei un trimis al lui Allah(64), întãrind ceea ce ei
aveau, o parte dintre cei care aveau Scriptura au lepãdat Cartea lui
Allah(65) în spatele lor, ca ºi când ei nu ar ºti nimic,
102. ªi au urmat ceea ce ºeitanii au nãscocit în timpul împãrãþiei lui
Solomon(66), dar nu a fost necredincios Solomon, ci ºeitanii(67) au fost
necredincioºi. Ei i-au învãþat pe oameni vrãjitoria ºi ceea ce a fost
trimis celor doi îngeri din Babel, lui Harut ºi Marut(68). Dar ei doi nu
învãþau pe nimeni înainte de a-i spune: “Noi suntem o ispitã, deci nu fi
necredincios!” ªi au învãþat de la ei doi [chiar ºi] cum sã semene
dezbinare între bãrbat ºi soaþa lui. Însã ei nu puteau sã facã rãu
nimãnui, fãrã îngãduinþa lui Allah. Ei au învãþat ceea ce le aduce rãu ºi
nu le foloseºte ºi totuºi au ºtiut cã cei care vor dobândi aceasta nu vor
avea parte în Viaþa de Apoi. Ce lucru de nimic au dobândit în schimbul
vinderii sufletelor lor! Dacã ei ar fi ºtiut!(69)

103. Dacã ei ar fi crezut ºi ar fi fost cu fricã, ar fi primit rãsplatã mai
bunã de la Allah. O, de-ar fi ºtiut!
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104. O, voi, cei care aþi crezut, nu ziceþi “Ra’i-na!”(70), ci “Priveºte
spre noi!”. ªi fiþi ascultãtori, cãci pentru necredincioºi osândã
dureroasã va fi!
105. Nu vor cei care nu cred dintre oamenii Scripturii(71), nici
politeiºtii, sã se pogoare asupra voastrã binele de la Domnul vostru,
dar Allah îi alege pentru îndurarea sa pe aceia care voieºte El, cãci
Allah este Stãpânul harului nemãrginit.
106. Dacã Noi anulãm(72) un verset sau îl facem uitat, aducem altul
mai bun decât el sau asemenea lui. Nu ºtii cã Allah este cu putere
peste toate?
107. Nu ai ºtiut cã a lui Allah este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului
ºi cã nu aveþi, în afarã de Allah, ocrotitor ºi sprijinitor?
108. Sau voiþi [voi, musulmanii] sã-i cereþi trimisului vostru, aºa cum i
s-a cerut lui Moise mai înainte? ªi cel care schimbã prin necredinþã
credinþa, acela se abate de la drumul cel drept.
109. Voit-au mulþi din neamul Scripturii sã vã facã din nou, dupã
credinþa voastrã, necredincioºi, din pricina pizmei din sufletele lor,
dupã ce li s-a arãtat adevãrul. Iertaþi ºi nu luaþi în seamã, pânã ce va
veni Allah cu porunca Sa, cãci Allah este cu putere peste toate!
110. Pliniþi Rugãciunea [As-Salat] ºi daþi Dania [Az-Zakat], cãci binele
pe care vi-l dãruiþi vouã înºivã, îl veþi gãsi la Allah, fiindcã Allah vede
bine ceea ce faceþi.
111. Au zis cã nu vor intra în Rai decât cei care sunt iudei sau
creºtini! Acestea sunt doar dorinþele lor. Rãspunde-le: "Aduceþi dovada
voastrã dacã aveþi dreptate!".
112. Ba nu! Cel care s-a supus lui Allah ºi face bine, va avea rãsplata
sa de la Domnul lui! Ei nu au a se teme ºi nici nu vor fi mâhniþi!

70) Ambiguitatea generatã de posibilitatea socotirii cuvântului din limba arabã
ra'i-na, fie imperativul verbului ra'a (a ocroti pe cineva), fie participiul activ al
verbului ra'una (a fi aiurit, zãpãcit). În plus, în limba ebraicã existã un cuvânt cu
formã asemãnãtoare, cu sensul "rãul nostru". Prin cuvântul care are numele de
acþiune, “ocrotire”, evreii urmãreau insultarea Trimisului cu calificativul de “aiurit,
nechibzuit”.

71) Evreii ºi creºtinii.
72) Noi schimbãm sau Noi înlocuim versetele sau prescripþiile lor.
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73) Evreii citesc Tora care îl vestea pe Isus, iar creºtinii citesc Evanghelia care
confirmã justeþea mesajului lui Moise, dar fiecare din cele douã grupuri socoteºte
mincinoase mesajul ºi prorocirea trimisului celuilalt. Ibn Abbas a zis: Când neamul
de creºtini din Najran au venit la Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! -, au venit la ei rabinii iudeilor ºi au pornit sã discute în
contradictoriu în faþa Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! ªi a zis Rafi' ben Harmala: Voi nu aveþi nici un temei! ªi a tãgãduit
profeþia lui Isus ºi a tãgãduit ºi Evanghelia. ªi le-a zis unul din bãrbaþii din neamul
de creºtini din Najran evreilor: Voi nu aveþi nici un temei! ªi a tãgãduit profeþia
lui Moise ºi Tora. ªi Allah a revelat acest verset.

74) Necredincioºii arabi, referindu-se la Profetul lor.
75) Creºtinii ºi iudeii.
76) Qurayºiþii politeiºti.
77) Inima, în anumite contexte - cum este ºi cel de faþã -, are sensul de "minte,

raþiune".
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113. Au zis iudeii: “Creºtinii nu au nici un temei!” ªi au zis creºtinii:
“Iudeii nu au nici un temei!” ªi [totuºi] ei citesc Scriptura(73). ªi astfel au
zis ºi cei care nu au ºtiinþã(74), asemenea vorbelor lor. Dar Allah va
judeca în Ziua Învierii în cele asupra cãrora au pãreri diferite.
114. ªi cine este mai nedrept decât acela care a oprit ca în moscheile
lui Allah sã se rosteascã numele Lui ºi s-a îndârjit sã le pustiascã?
Aceºtia nu se cuvine sã intre în ele decât cu fricã [de Allah]. Ei vor
avea în aceastã lume parte de ocarã ºi vor avea în Lumea de Apoi
chin mare.
115. Ale lui Allah sunt Rãsãritul ºi Apusul ºi oriîncotro vã veþi
întoarce, acolo este Faþa lui Allah, cãci Allah este Cel cu Har
Nemãrginit [ºi El este] Atoateºtiutor [Wasi', 'Alim].
116. Au spus(75): “Allah ºi-a luat un fiu”. Nici vorbã! Ale Lui sunt cele
din ceruri ºi de pre pãmânt! Toate Îi sunt ascultãtoare Lui!
117. [El este] Fãcãtorul desãvârºit al cerurilor ºi al pãmântului ºi dacã
hotãrãºte un lucru, El spune doar: „Fii” ºi acesta este!
118. Au zis cei care nu ºtiu(76): “De-ar vorbi Allah cu noi sau de ne-ar
veni vreun semn!” Aºa au spus ºi cei de dinaintea lor, cuvinte
semãnând cu ale lor. Inimile(77) lor seamãnã. ªi Noi am adus semne
limpezi pentru cei care vor sã creadã neclintit.
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78) Islamul.
79) Care sã te apere de pedeapsa lui Allah.
80) Referire la iudeii ºi creºtinii care s-au convertit la Islam.
81) Vor aplica prescripþiile Coranului întocmai.
82) V-am preferat celorlalte neamuri din vremea voastrã, trimiþându-vã vouã

religia lui Allah.
83) Porunci
84) Dintre seminþia lui Adam.
85) Sanctuarul Al-Kaaba de la Mekka.
86) În acest verset sunt enumerate câteva dintre elementele ritualului peleri-

najului la sanctuarul de la Mekka.
87) Tuturor oamenilor.
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119. Noi te-am trimis cu Adevãrul, ca bun vestitor ºi prevenitor, dar
nu vei fi întrebat despre oaspeþii Iadului.
120. Nu se vor învoi cu tine iudeii ºi nici creºtinii pânã ce nu le vei
urma credinþa lor. Spune: "Cãlãuzirea lui Allah(78) este singura
Cãlãuzire adevãratã!" Dacã vei urma dorinþele lor, dupã ªtiinþa pe
care ai primit-o, nu vei avea nici ocrotitor, nici ajutor(79)!
121. Aceia cãrora le-am dat Cartea(80), vor recita [Coranul] aºa cum
trebuie sã fie recitat(81), cãci aceia cred în el, iar cei care nu cred în
el, aceia sunt pierzãtori.
122. O, fii ai lui Israel, aduceþi-vã aminte de binele ce v-am fãcut ºi cã
Eu v-am preferat înaintea lumilor!(82)

123. ªi fiþi cu fricã de o Zi în care nu va putea face un suflet pentru
alt suflet nimic ºi nu se va lua de la el schimb, nu se va primi pentru el
mijlocire, nici nu va putea fi el ajutat!
124. ªi [luaþi aminte] când pe Avraam l-a încercat Domnul sãu cu cu-
vinte(83) ºi le-a împlinit ºi a zis: „Eu te fac peste oameni Imam”. A
întrebat: „ªi pe scoborâtorii mei?” I-a rãspuns: „Nu-i priveºte
legãmântul Meu pe cei nelegiuiþi!(84)".
125. ªi am fãcut Noi Casa(85) loc de revenire pentru oameni ºi
refugiu(86) [ºi am zis](87): "Þineþi locul lui Avraam ca loc de rugãciune!"
ºi am încheiat cu Avraam ºi Ismail legãmânt [cerându-le]: "Curãþaþi
Casa Mea pentru cei care o înconjoarã ºi cei care se retrag pioºi în Ea
ºi cei care fac Rugãciunea ºi se prosterneazã!"
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88) Adicã în timpul vieþii.
89) Primeºte de la noi munca noastrã!
90) Ritualurile adoraþiei ºi religiei noastre.
91) De credinþa politeistã.
92) Aici în sensul de "cei apropiaþi lui Allah".
93) Islam este un cuvânt arab care înseamnã supunere.
94) În limba arabã Ya'qub.
95) În limba arabã Ishaq.
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126. ªi [luaþi aminte] când a zis Avraam: “Doamne, fã-l un oraº al
pãcii ºi hrãneºte poporul lui cu roade, pe aceia dintre ei care cred în
Allah ºi în Ziua de Apoi”. ªi a rãspuns [Allah]: “Iar cel care nu crede,
va avea parte de bucurie ºi de hranã puþin timp(88), apoi îl voi supune la
chinurile iadului. Vai, ce soartã cumplitã!”
127. ªi când Avraam ºi Ismail au ridicat temeliile Casei, [au zis ei]:
“Doamne, primeºte-o de la noi!(89) Tu eºti Cel care Aude Totul [ºi]
Atoateºtiutor [As-Sami’, Al-’Alim]!
128. Doamne, fã-ne pe noi supuºi [musulmani] Þie ºi fã dintre urmaºii
noºtri o comunitate musulmanã [supusã Þie]! ªi aratã-ne nouã
rânduielile noastre(90) ºi ne iartã pre noi, cãci Tu eºti Iertãtor, Îndurãtor
[At-Tawwab, Ar-Rahim]!
129. Doamne, trimite-le lor un Trimis dintre ei, care sã le recite
versetele Tale ºi sã îi înveþe Cartea ºi Înþelepciunea ºi sã îi curãþeascã
pre ei(91). Doarã Tu eºti Atotputernic, Înþelept [Al-’Aziz, Al-Hakim]!”.
130. ªi cine se leapãdã de religia lui Avraam, afarã de acela care se
nesocoteºte pe sine însuºi? Noi l-am ales, [pe Avraam] doarã, în
aceastã lume ºi el se va afla în Lumea de Apoi printre cei drepþi
[evlavioºi](92).
131. Când i-a zis Domnul lui: "Supune-te!", el a rãspuns: "M-am
supus(93) [Þie], Stãpân al lumilor!"
132. ªi Avraam a lãsat-o ca îndemnare fiilor sãi ºi asemenea ºi
Iacob(94) [zicând ei]: "O, fiii mei, Allah v-a ales vouã religia [Islamul] ºi,
de aceea, sã nu muriþi altfel decât musulmani!"
133. Sau aþi fost voi martori când a venit moartea la Iacob, atunci
când el i-a întrebat pe fiii lui: “Pe cine veþi adora voi dupã moartea
mea?” ªi i-au rãspuns ei: “Voim sã-l adorãm pe Domnul tãu ºi pe
Domnul pãrinþilor tãi Avraam, Ismail ºi Isaac(95), pe Domnul cel Unic.
Noi numai Lui îi vom fi supuºi [musulmani]!”



83

96) Allah se adreseazã musulmanilor.
97) "Seminþiilor": Nepoþii lui Iacob, adicã descendenþii fiilor sãi. ªi au fost

aceste seminþii în numãr de douãsprezece.
98) Creºtinii ºi iudeii.
99) Faþã de Muhammed.
100) În legãturã cu religia lor.
101) Versetul 134 a început o anumitã argumentare ºi aici este reluat cu

aceleaºi cuvinte, încheind paragraful.

134. Acest neam a trecut. El are ceea ce ºi-a agonisit, iar voi veþi
avea ceea ce v-aþi agonisit. Voi nu veþi fi întrebaþi pentru ceea ce au
fãcut ei.
135. ªi au zis: "Fiþi iudei sau fiþi creºtini ºi sunteþi pe calea cea bunã!"
Spune: "Ba [urmaþi] credinþa lui Avraam, adevãrat credincios, care nu
a fost dintre politeiºti!"
136. Spuneþi(96): "Noi credem în Allah ºi în ceea ce ne-a fost trimis
nouã ºi ceea ce a fost trimis lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob
ºi seminþiilor(97); în ceea ce le-a fost dat lui Moise ºi lui Isus ºi în ceea
ce le-a fost dat [tuturor] profeþilor de cãtre Domnul lor. Noi nu facem
deosebire între ei! Noi Lui Îi suntem supuºi [musulmani]!".
137. Dacã ei(98) vor crede în ceea ce voi credeþi, vor fi pe calea cea
bunã! Dar dacã ei se vor abate, înseamnã cã ei se gãsesc într-o
schismã(99) ºi Allah te va feri de [rãul] lor, cãci El este Cel care Aude
Totul [ºi] este Atoateºtiutorul [As-Sami', Al-'Alim].
138. [Aceasta este] Legea lui Allah! ªi cine are o lege mai bunã decât
Allah?! Noi Lui Îi suntem slujitori!
139. Spune: “Voiþi sã disputaþi cu noi în legãturã cu Allah? El doarã e
Domnul nostru ºi Domnul vostru! Faptele noastre sunt ale noastre, iar
faptele voastre sunt ale voastre. Noi numai Lui Îi suntem devotaþi”.
140. Sau voiþi voi sã ziceþi cã Avraam, Ismail, Isaac, Iacob ºi seminþiile
lor au fost iudei sau creºtini? Spune: "Voi sunteþi mai ºtiutori(100) sau
Allah? ªi cine este mai nelegiuit decât acela care a þinut ascunsã la el
mãrturia ce o avea de la Allah?" Allah nu este nebãgãtor de seamã cu
ceea ce faceþi voi!
141. Acest neam a trecut. El are ceea ce ºi-a agonisit, iar voi veþi
avea ceea ce v-aþi agonisit! Voi nu veþi fi întrebaþi pentru ceea ce au
fãcut ei(101).
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102) Direcþia spre care se îndreaptã musulmanii în timpul Rugãciunii. Curând
dupã hijra (hegira), Allah a poruncit credincioºilor musulmani sã nu se mai în-
drepte în timpul Rugãciunii spre Ierusalim (Bayt al-Maqdis, un alt nume arab al
oraºului Ierusalim, însemnând Casa Locului Sfânt), ca pânã atunci, ci spre Mekka.

103) Rugãciunea pe care o fãceaþi cu faþa spre Ierusalim, înainte de
întoarcerea spre Mekka.

104) Al-Masjid al-Haram "Moscheea cea Sfântã" este unul din numele actualei
mari moschei de la Mekka, în a cãrei incintã se aflã Al-Kaaba.

105) Evreii ºi creºtinii.
106) Învãþaþii cunoscãtori ai Cãrþii Sfinte, adicã o parte dintre ei - ºi aceºtia

sunt mai-marii lor ºi rabinii lor - ascund adevãrul ºi nu-l declarã, ascund calitatea
Profetului, cu toate cã el le-a fost descris foarte limpede.

107) Îl cunosc dupã semnele profeþiei sale.
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142. Vor zice cei fãrã chibzuinþã dintre oameni: „Ce i-a întors de la
Qibla(102) lor pe care o avuseserã mai înainte?” Spune: „Ale lui Allah
sunt Rãsãritul ºi Apusul. El îl cãlãuzeºte pe acela pe care voieºte El pe
o cale dreaptã”.
143. Astfel Noi am fãcut din voi o comunitate cumpãtatã, pentru ca
sã fiþi martori în legãturã cu oamenii ºi pentru ca Profetul sã fie martor
în legãturã cu voi. ªi nu am ales Qibla pe care ai avut-o decât pentru
a-l ºti pe cel care-l urmeazã pe Profet [când o vom schimba] ºi pe cel
care se întoarce pe cãlcâiele sale. ªi va fi lucru greu [acesta], mai puþin
pentru cei pe care i-a cãlãuzit Allah. ªi nu va lãsa Allah sã fie în deºert
Rugãciunea voastrã(103), cãci Allah este faþã de oameni Iertãtor,
Îndurãtor [Ra’uf, Rahim].
144. Noi vedem deseori îndreptarea feþei tale cãtre cer. Sã te
îndreptãm cãtre o Qibla care-þi va plãcea. Aºadar, îndreaptã-þi faþa
spre Moscheea cea Sfântã(104)! ªi oriunde aþi fi, îndreptaþi feþele
voastre cãtre ea! Iar cei cãrora le-a fost datã Cartea, ºtiu cã
îndreptarea [spre Moschee] este adevãrul de la Domnul lor. ªi Allah
nu este nebãgãtor de seamã la ceea ce fac ei.
145. Dacã tu ai aduce celor cãrora li s-a dat Scriptura(105) toate
semnele, nu ar urma ei Qiblei tale ºi nici tu nu ai urma Qiblei lor. ªi
nu urmeazã unii Qibla altora. Iar dacã tu ai urma poftei lor, dupã
ºtiinþa ce ai primit-o, atunci tu ai fi dintre nelegiuiþi.
146. Cei cãrora le-am dat Scriptura, îl cunosc [pe Muhammed] aºa
cum îi cunosc pe fii lor, însã o parte dintre ei(106) ascund adevãrul
[despre el], cu toate cã îl cunosc(107).
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147. [E] Adevãrul de la Domnul tãu. Deci nu fi dintre aceia care se
îndoiesc!
148. Fiecare are o direcþie spre care se îndreaptã. Voi însã întreceþi-vã
la faptele bune. Oriunde v-aþi afla, Allah vã va aduce pe toþi [la
judecatã], cãci Allah este peste toate cu putere.
149. ªi de oriunde ai pleca, îndreaptã-þi faþa cãtre Moscheea Al-
Haram(108)! Ea este Adevãrul de la Domnul tãu ºi Allah nu este fãrã
bãgare de seamã la ceea ce voi faceþi.
150. ªi de oriunde ai pleca, îndreaptã-þi faþa cãtre Moscheea Al-
Haram! Oriunde v-aþi afla, îndreptaþi-vã feþele cãtre ea, pentru ca
lumea sã nu aibã un temei împotriva voastrã, în afara acelora dintre ei
care sunt nelegiuiþi. ªi nu vã temeþi de ei, ci temeþi-vã numai de Mine,
cãci Eu voi sã-Mi împlinesc harul Meu asupra voastrã ºi poate cã veþi fi
bine cãlãuziþi!
151. Tot astfel v-am trimis vouã un Profet dintre voi, care sã  vã
citeascã versetele noastre, sã vã curãþeascã ºi sã vã înveþe Cartea ºi
Înþelepciunea ºi sã vã înveþe ceea ce nu ºtiaþi!
152. Pomeniþi-Mã pe Mine ºi o sã-Mi aduc aminte de voi! ªi sã-Mi fiþi
mulþumitori, sã nu fiþi fãrã credinþã faþã de Mine!
153. O, voi, cei care credeþi! Cãutaþi ajutor întru rãbdare ºi
Rugãciune [As-Salat], cãci Allah este cu cei rãbdãtori!
154. Nu spuneþi despre cei care sunt uciºi pe calea lui Allah "Ei sunt
morþi!", cãci ei sunt vii, dar voi nu vã daþi seama!
155. Vã vom încerca cu puþinã spaimã, foamete, lipsire de bunuri, de
suflete ºi de roade, dar binevesteºte celor rãbdãtori,
156. Care, dacã s-a abãtut asupra lor vreo nenorocire, spun: "Noi
suntem ai lui Allah ºi noi la El ne întoarcem".
157. Aceia sunt cei peste care se pogoarã binecuvântarea Domnului
lor ºi îndurarea Lui ºi aceia sunt cei cãlãuziþi.

108) Moscheea cea opritã sau cea sacrã – mare moschee din Mekka, numitã „opritã”
pentru cã în curtea ei sunt interzise lupta, vânatul, tãierea pomilor ºi a ierbii.
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109) Deplasarea între As-Safa ºi Al-Marwa face parte din ritualurile peleri-
najului. As-Safa ºi Al-Marwa sunt douã coline din apropierea Moscheii Sfinte din
Mekka.

110) Al-Kaaba.
111) Vezi 2:196 ºi nota.
112) Calitãþile Profetului Muhammed menþionate în Tora.
113) Tora.
114) Prin ascunderea adevãrului.
115) În Iad.
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158. As-Safa ºi Al-Marwa(109) sunt dintre rânduielile lui Allah, iar cel
care face pelerinajul la Casã(110) sau Pelerinajul mic(111) nu comite nici
un pãcat dacã le înconjoarã. Iar acela care de bunãvoie face bine [sã
ºtie cã] Allah este Mulþumitor [ºi] Atoateºtiutor [ªaker, ‘Alim].
159. Iar pe aceia care ascund semnele cele limpezi(112) ºi Cãlãuzirea
pe care Noi le-am trimis, dupã ce le-am fãcut cunoscute oamenilor
prin Scripturã(113), pe aceia îi blestemã Allah ºi îi blestemã
blestemãtorii,
160. În afarã de aceia care s-au cãit, au îndreptat [ceea ce au stricat mai
înainte](114) ºi au dezvãluit [adevãrul]. Pe aceia îi voi ierta, cãci Eu sunt
Iertãtor, Îndurãtor [At-Tawwab, Ar-Rahim].
161. Aceia care au tãgãduit credinþa ºi au murit necredincioºi, peste
aceia se va abate blestemul lui Allah, al îngerilor ºi al tuturor
oamenilor.
162. Vor rãmâne veºnic în el(115); nu le vor fi uºurate chinurile ºi nu
vor fi pãsuiþi.
163. Domnul vostru este un Domn Unic. Nu existã divinitate în afarã
de El. El este cel Milostiv, Îndurãtor [Ar-Rahman, Ar-Rahim].

164. În facerea cerurilor ºi a pãmântului, în schimbarea nopþii ºi zilei,
în corãbiile care plutesc pe mãri cu ceea ce foloseºte oamenilor, în
apa pogorâtã de Allah din cer, cu care a înviat pãmântul, dupã ce a
fost mort, ºi a rãspândit pe el vietãþile, în schimbarea vânturilor ºi
nourilor supuºi dintre cer ºi pãmânt sunt cu adevãrat semne pentru
niºte oameni care pricep.
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116) Dintre idoli sau dintre cãpeteniile lor.
117) În Ziua de Apoi
118) Un alt nume al Satanei.
119) Sã nu plãsmuiþi, schimbând poruncile lui Allah în legãturã cu ceea ce este

îngãduit ºi cu ceea ce este oprit.
120) Politeiºtilor.
121) Asemenea turmei care nu înþelege nimic din strigãtele ciobanului.
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165. Dar sunt printre oameni [ºi unii] care Îi fac în afarã de Allah
semeni(116) pe care îi iubesc asemenea iubirii pentru Allah. Dar cei
care cred sunt mai stãruitori în iubirea pentru Allah. ªi dacã ar vedea
cei care sunt nelegiuiþi, când(117) vãd chinurile, cã puterea este a lui
Allah toatã ºi cã Allah este aspru în osânda Lui!
166. Atunci când cei care sunt urmaþi se vor lepãda de aceia care
urmeazã ºi vor vedea osânda ºi se vor rupe legãturile între ei,
167. Atunci cei care i-au urmat vor zice: „O, de-ar fi pentru noi
întoarcere [la viaþã] pentru ca sã ne lepãdãm de ei, aºa cum ei s-au
lepãdat de noi!” Astfel le va arãta Allah faptele lor ºi suspine vor fi
pentru ei, dar ei nu vor mai putea ieºi afarã din Foc!
168. O, oameni, mâncaþi din ceea ce se aflã pe pãmânt ºi este
îngãduit ºi bun [ca hranã] ºi nu urmaþi paºii lui ªeitan(118), cãci el vã
este duºman mãrturisit.
169. El vã porunceºte numai rãul ºi ticãloºia ºi sã spuneþi despre
Allah ceea ce nu ºtiþi(119).
170. Dacã li se spune(120): “Urmaþi ceea ce a trimis Allah!”, ei zic: “Ba
noi urmãm cele cu care i-am gãsit pe pãrinþii noºtri!”. Chiar dacã
pãrinþii lor au fost neºtiutori ºi nu s-au lãsat cãlãuziþi?!
171. ªi de pildã cei care tãgãduiesc sunt ca ºi cel la care se strigã(121),
însã el nu aude decât un þipãt ºi o chemare: surzi, muþi, orbi. Ei nu
pricep nimic!
172. O, voi cei care credeþi! Mâncaþi din bunãtãþile pe care vi le-am
dãruit ºi mulþumiþi lui Allah dacã numai pe El voi Îl adoraþi!
173. Ci El v-a oprit vouã doar mortãciunea, sângele, carnea de porc
ºi ceea ce a fost menit altcuiva decât lui Allah. Dar cel care a fost silit,
fãrã sã pofteascã ºi fãrã sã întreacã mãsura, acela nu se încarcã de
pãcat, cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
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122) Cãlãtorul care nu mai are bani pentru a se întoarce acasã.
123) Pedepsirea criminalului cu ceva identic crimei lui.
124) Ucigaºul este urmãrit pentru a se obþine dreptul fãrã violenþã.
125) Pe ucigaº, dupã ce a fost iertat. Rudele apropiate ale victimei nu mai au

voie sã aducã nici un fel de vãtãmare vinovaþilor dupã ce au fost iertaþi sau dupã
ce s-a convenit asupra despãgubirii.

126) Talionul îi descurajeazã pe cei ce sunt ispitiþi sã cuteze la crimã, salvând
prin aceasta viaþa oamenilor.

127) De sãvârºirea de crime.
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174. Cei care ascund ceea ce a pogorât Allah din Scripturã ºi obþin
prin aceastã [ascundere] un preþ de nimic, aceia nu înghit în burþile lor
decât focul. ªi Allah nu le va vorbi în Ziua Învierii ºi nu-i va curãþi ºi ei
vor avea [parte de] chin dureros.
175. Aceºtia sunt cei care au cumpãrat rãtãcirea în schimbul cãii
drepte ºi chinul în schimbul iertãrii. ªi cât vor avea de îndurat în Foc!
176. ªi aceasta pentru cã Allah a pogorât aceastã Carte cu
Adevãrul, iar aceia care sunt în neînþelegere asupra Cãrþii se aflã în
dezbinare, departe [de credinþã].
177. Cuvioºia nu stã în a vã întoarce feþele spre Rãsãrit sau spre
Apus, ci cuvioºia este a crede în Allah ºi în Ziua de Apoi, în îngeri, în
Carte ºi în profeþi, a da din avere – în pofida iubirii pentru ea –
rudelor, orfanilor, sãrmanilor, cãlãtorului(122), cerºetorului ºi pentru
rãscumpãrarea robilor, a împlini Rugãciunea [As-Salat] a da Dania [Az-
Zakat], a-ºi þine legãmântul dacã s-a legat, a fi rãbdãtor la nenorocire,
la rãu ºi în momentele de primejdie. Aceºtia sunt cei drepþi, aceºtia
sunt cei evlavioºi [Al-Mu’taqun]!
178. O, voi cei care credeþi, v-a fost prescris talionul(123) pentru cei
uciºi: slobod pentru slobod, rob pentru rob, muiere pentru muiere. Iar
celui cãruia i s-a iertat din partea fratelui sãu ceva, i se aratã
bunãvoinþã(124), iar despãgubirea se îndeplineºte dupã cuviinþã. Aceasta
este o uºurare de la Domnul vostru ºi o îndurare, iar cel care mai
vatãmã dupã aceea(125) va avea parte de osândã dureroasã.
179. ªi aveþi în talion [pavãzã pentru] viaþã(126), o, cei dãruiþi cu minte,
ºi poate cã o sã vã feriþi(127)!
180. Vi s-a prescris vouã - când vine la unul dintre voi moartea ºi lasã
în urma lui avere - testamentul în favoarea pãrinþilor sãi ºi a rudelor
celor mai apropiate, dupã obiceiul drept, ca o datorie pentru cei care
sunt cu fricã.
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128) S-a îndepãrtat de lege din greºealã sau ca urmare a necunoaºterii ei sau
a sãvârºit o nedreptate în mod intenþionat.

129) Postul (Siyam) în religia islamicã are o altã accepþiune decât în celelalte
credinþe. El constã în abþinerea de la mâncare, bãuturã, fumat ºi relaþii sexuale ºi
evitarea oricãror altor acte susceptibile de a-l anula, de la revãrsatul zorilor pânã
la apusul soarelui, în tot cursul lunii Ramadan (a 9-a lunã a calendarului musulman
lunar). Dupã asfinþitul soarelui, pânã la revãrsatul zorilor, se duce o viaþã normalã.
În continuare, cuvântul Siyam va fi tradus prin "Post".

130) Ca sã vã sporeascã frica de Allah.
131) Adicã zilele lunii Ramadan.
132) Are voie sã mãnânce, urmând ca ulterior sã posteascã, în compensare,

pentru zilele respective, un numãr egal de zile.
133) Prin cei care sunt în stare sã posteascã, dar nu o fac, se au în vedere

bolnavii cronici ºi bãtrânii care nu pot sã compenseze cu alte zile de post.
134) Luna a 9-a a calendarului musulman.
135) Al-Furqan - unul din numele Coranului, pentru cã el ajutã la deosebirea

a ceea ce este îngãduit de ceea ce este oprit, a adevãrului de neadevãr etc.
136) Numãr de zile de post.
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181. Însã acela care-l schimbã dupã ce l-a auzit [sã ºtie cã] pãcatul
este numai al acelora care îl schimbã. Allah este Cel care Aude Totul,
Atoateºtiutor [Sami’, ‘Alim].
182. Iar cine [dintre martori] se teme cã un testator s-a îndepãrtat de
lege sau a sãvârºit un pãcat(128) ºi face împãcare între ei, acela nu va fi
împovãrat, cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
183. O, voi cei care credeþi, v-a fost statornicit vouã Postul
[As-Siyam](129),  aºa cum le-a fost prescris ºi celor dinaintea voastrã -
Poate cã veþi fi cu fricã!(130)

184. Pentru puþine zile(131), însã, acela dintre voi care este bolnav sau
în cãlãtorie, [va posti] un numãr [egal] de alte zile(132). Va trebui ca
aceia care sunt în stare [sã posteascã, dar nu o fac](133) sã dea în
compensare hranã pentru un sãrman. Acela care de bunãvoie va da ºi
mai mult [în compensare], binele va fi pentru el. Dar sã postiþi este ºi
mai bine pentru voi, dacã pricepeþi!
185. [Aceste zile sunt] luna Ramadan(134), în care a fost trimis
Coranul, drept cãlãuzã pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul
cel drept ºi Îndreptar [Al-Furqan](135). ªi oricare dintre voi care este
prezent în aceastã lunã, sã o þinã ca Post, iar cel care este bolnav ori
în cãlãtorie [sã posteascã] un numãr [egal] de alte zile. Allah vã voieºte
uºurarea, nu vã voieºte împovãrarea ºi sã împliniþi acest numãr(136) ºi
sã-L preamãriþi pe Allah, pentru cã vã cãlãuzeºte pe calea cea bunã.
Poate cã veþi fi mulþumitori!
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137) Se relateazã cã o ceatã de arabi beduini l-au întrebat pe Profet - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - : O, Muhammed, oare Domnul nostru este
aproape, ca sã-L chemãm în ºoaptã, ori este departe, ca sã-L strigãm cu glas tare?
ªi Allah a revelat aceste cuvinte.

138) Pavãzã împotriva pãcatului.
139) În sensul cã întreþineþi relaþii cu soþiile voastre în vreme ce acest lucru nu

era acceptat la începutul Islamului nici în timpul nopþii.
140) Pânã ce se distinge lumina zilei de întunericul nopþii.
141) Cele interzise de Allah.
142) Hajjul sau hagialâcul - cum mai era numit în limba românã veche - este

datoria religioasã care constã în pelerinajul la locurile sfinte ale Islamului (Mekka
ºi împrejurimile sale). Hajjul se îndeplineºte, de regulã, o datã în viaþã ºi numai de
credincioºii musulmani care dispun de mijloacele necesare pentru aceasta. El
comportã o serie de ritualuri ºi condiþii specifice, având ºi semnificaþia unitãþii
comunitãþii musulmane din întreaga lume. Cuvântul arab hajj, care are acest sens,
va fi tradus în continuare prin "Pelerinaj".

143) Qurayºiþii (membrii tribului Qurayº - trib care s-a stabilit în zona oraºului
Mekka înaintea apariþiei Islamului ºi care a avut o poziþie dominantã în viaþa
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186. ªi dacã te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt
aproape, rãspund rugii celor care Mã cheamã, atunci când Mã cheamã,
dar ºi ei sã-Mi rãspundã ºi sã creadã în Mine. Poate cã ei vor fi bine
cãlãuziþi!(137)

187. Vi s-a îngãduit în noaptea Postului împreunarea cu muierile
voastre; ele vã sunt veºmânt vouã, iar voi le sunteþi veºmânt lor(138).
Allah ºtia cã voi vã vicleniþi(139). Apoi El a primit cãinþa voastrã ºi v-a
iertat. Acum împreunaþi-vã cu ele ºi cãutaþi sã pliniþi ceea ce v-a
prescris Allah! Mâncaþi ºi beþi pânã când puteþi sã deosebiþi firul alb de
firul negru(140), la revãrsatul zorilor! Apoi þineþi Postul pânã noaptea ºi
nu vã împreunaþi cu ele, în timp ce staþi retraºi în moschei! Acestea sunt
hotarele(141) lui Allah ºi nu vã apropiaþi de ele. Astfel aratã Allah
semnele sale oamenilor. Poate cã ei vor fi cu fricã!
188. Nu vã luaþi unii altora averile pe nedrept ºi nu-i ademeniþi cu
ele pe judecãtori, ca sã mâncaþi o parte din averile oamenilor pe
nedrept ºi cu bunã ºtiinþã.
189. Te vor întreba despre lunile noi. Spune: "Ele servesc oamenilor
pentru a socoti timpul ºi pentru Pelerinaj"(142). Evlavia nu stã în a intra
în casele voastre prin spatele lor(143), ci evlavia stã în a fi cu fricã [de
Allah]! ªi intraþi în case prin uºile lor! ªi fiþi cu fricã de Allah, poate cã
voi veþi izbândi!
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190. Luptaþi pe calea lui Allah împotriva acelora care se luptã cu
voi, dar nu începeþi voi lupta, cãci Allah nu-i iubeºte pe cei care încep
lupte!(144)

191. Omorâþi-i unde-i prindeþi ºi alungaþi-i de acolo de unde v-au alun-
gat! Iar schisma(145) e mai rea decât omorul. Dar nu luptaþi împotriva
lor aproape de Moscheea Al-Haram(146), doar dacã ei se luptã cu voi în
ea. Iar dacã luptã împotriva voastrã, omorâþi-i, cãci aceasta este
rãsplata celor fãrã de credinþã!
192. Dacã, însã, ei contenesc, atunci Allah este Iertãtor, Îndurãtor
[Ghafur, Rahim].
193. Luptaþi-vã cu ei pânã ce nu va mai fi necredinþã ºi credinþa va fi
numai în Allah! Dar dacã ei contenesc, atunci nu mai existã vrãjmãºie,
decât împotriva celor nelegiuiþi.
194. Luna cea sfântã pentru luna cea sfântã(147) ºi în toate lucrurile
sfinte se aplicã talionul. Aºadar, celui care v-a atacat rãspundeþi-i
întocmai aºa cum v-a atacat el! ªi fiþi cu fricã de Allah! ªi sã ºtiþi cã
Allah este cu cei care se tem de El!

acestui oraº ºi a comerþului cu caravane din întreaga Peninsulã Arabã), îºi încuiau
uºile în timpul Pelerinajului ºi fãceau niºte deschizãturi în pereþii din spatele caselor,
prin care intrau, deoarece o datã sacralizaþi, nu mai aveau voie sã intre în case
înainte de împlinirea Pelerinajului, aºa cã au inventat obiceiul de a intra printr-un
alt loc decât uºa. Li s-a spus sã caute lucrurile în forma lor legitimã ºi rezonabilã.

144) Versetele care urmeazã fac referire la atitudinea musulmanilor faþã de
lupta în luna opritã. Aceasta s-a întâmplat în momentul când Trimisul lui Allah -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a voit sã împlineascã Pelerinajul mic,
însã politeiºtii l-au oprit ºi l-au împiedicat sã intre în Mekka ºi s-a încheiat
armistiþiul de la Al-Hudaybiyya. Apoi, în anul urmãtor, când a vrut sã-l împlineascã
ºi însoþitorilor sãi le-a fost teamã cã politeiºtii se vor purta perfid cu ei, când vor fi
în starea de sacralizare, ºi au fost revelate versetele care aratã cã ei nu au dreptul
sã violeze primii locurile sacre, dar au voie sã rãspundã ºi sã respingã atacul
împotriva lor.

145) Aici cu sensul de necredinþã.
146) Moscheea cea opritã sau cea sacrã – mare moschee din Mekka, numitã „opritã”

pentru cã în curtea ei sunt interzise lupta, vânatul, tãierea pomilor ºi a ierbii.
147) Arabilor preislamici le era interzis rãzboiul în timpul a patru luni din timpul

anului: Zu-l-Hijja (luna a 12-a - luna Pelerinajului), Zu-l-Qa'da (luna a 11-a - pre-
cedenta), Muharram (luna care-i urma - de fapt, prima lunã a calendarului lunar)
ºi Rajab (luna a 7-a).
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148) Existã douã feluri de pelerinaj: Hajj ºi 'Umra. 'Umra este un act indivi-
dual ºi poate avea loc oricând, în funcþie de posibilitãþile fiecãruia. Hajj-ul, în
schimb, are loc la un termen anume, în zilele de 8-12 din luna Zu-l-Hijja (luna a
12-a a anului). Riturile Hajj-ului ("Pelerinaj", în continuare) sunt mult mai complexe
decât cele ale 'Umrei, care se restrâng doar la înconjurarea Kaabei ºi deplasarea
între colinele As-Safa ºi Al-Marwa. Pentru 'Umra, se merge la Kaaba ºi se
înconjoarã de 7 ori, apoi se efectueazã de 7 ori traseul dintre colinele As-Safa ºi
Al-Marwa. Bãrbaþii se rad pe cap sau îºi scurteazã pãrul, iar femeile îºi taie o micã
meºã. Pentru Pelerinaj (Hajj), se petrece noaptea de la 8 la Mina, toatã ziua de
9 la Arafat, iar noaptea la Muzdalifa, iar din 10 pânã în 11 sau 12 (vezi versetul
203) din nou la Mina, unde se sacrificã cel puþin o oaie. Dacã se împlinesc ambele
rituri (Al-Hajj ºi Al-'Umra) împreunã, se rade capul ºi în toate trei zilele, în mod
simbolic, se lapideazã satana - reprezentat de stelele ridicate în acest scop - ºi în
cursul acestei zile prelungite la Mina, se revine din nou la Mekka pentru a împlini
restul obligaþiilor, apoi se revine la Mina. În timpul sacralizãrii, bãrbaþii - nu ºi
femeile - poartã veºminte speciale: o bucatã de þesãturã pentru coapse ºi o mantie
pentru partea de sus, iar capul este descoperit. În acest timp nu sunt permise rasul,
tunsul, tãiatul unghiilor ºi întreþinerea de relaþii sexuale.

149) Dintre ovine, bovine ºi cãmile.
150) Vezi nota adãugatã de la versetul 191, cap 2
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195. Dãruiþi pe calea lui Allah! ªi nu vã aruncaþi cu propriile voastre
mâini [pradã] pieirii! ªi faceþi bine, cãci Allah îi iubeºte pe binefãcãtori!
196. Împliniþi Pelerinajul ºi ‘Umra pentru Allah!(148) Dacã sunteþi
împiedicaþi [în împlinirea lor], aduceþi ca ofrandã(149) ceea ce puteþi! ªi
nu vã tundeþi capetele voastre înainte ca ofranda sã ajungã la locul sãu
de junghiere! Acela dintre voi care este bolnav sau are o durere la cap
[ºi trebuie sã se tundã], acela trebuie sã se rãscumpere printr-un post
sau printr-o pomanã sau printr-o jertfã. Dacã v-aþi regãsit liniºtea,
[piedica a trecut] cine vrea sã se bucure dupã ‘Umra pânã la Pelerinaj
trebuie sã aducã o jertfã pe care o poate face uºor. Cel care nu are
mijloace trebuie sã posteascã trei zile în Pelerinaj ºi încã ºapte, dupã
ce v-aþi întors, aºadar, zece cu toate. Aceasta este prescris pentru cel a
cãrui familie nu este în împrejurimile Moscheii Al-Haram(150). ªi fiþi cu
fricã de Allah ºi sã ºtiþi cã Allah este aspru în pedeapsã!



93

151) Doar riturile principale sunt concentrate în primele 12 zile din Zu-l-Hijja,
punctul culminant fiind în zilele de 8-10 din aceastã lunã. Ultima dintre acestea este
Sãrbãtoarea sacrificiului (sau Sãrbãtoarea Mare, în opoziþie cu Sãrbãtoarea Micã
de la sfârºitul Postului din luna Ramadan), în care se oferã sacrificiul, constând în
junghierea unei oi în valea Mina. Principalele rituri care alcãtuiesc ceremonia
pelerinajului sunt: 1. Îmbrãcarea veºmântului specific Pelerinajului, alcãtuit din cele
douã bucãþi de pânzã sau stofã (Ihram), în câteva puncte stabilite pe toate
drumurile ce conduc spre Mekka. Din acest moment, încep sã funcþioneze toate
prohibiþiile impuse pelerinului care se dedicã adorãrilor ºi rugãciunii, abandonând
vanitãþile; 2. Înconjurarea Kaabei de ºapte ori (tawaf) ºi sãrutarea micii pietre
negre fixate în perete, ca simbol al concentrãrii iubirii pentru Allah; 3. Dupã o
scurtã Rugãciune la locul lui Avraam, pelerinul se îndreaptã spre colinele As-Safa
ºi Al-Marwa, simboluri ale rãbdãrii ºi perseverenþei; 4. Marea predicã (khutba) din
ziua de 7 Zu-l-Hijja, când întreaga adunare ascultã o expunere asupra semnifica-
þiilor Pelerinajului; 5. Vizita în ziua a 8-a a întregii comunitãþi de pelerini în Valea
Mina (circa ºase mile nord de Mekka), unde pelerinii poposesc peste noapte,
continuând în ziua a 9-a drumul spre ºesul ºi colina Arafat (circa cinci mile mai
spre nord); 6. Ziua a 10-a, numitã Ziua Sãrbãtorii, este Ziua Sacrificiului, în care
ofranda este oferitã în Valea Mina ºi o ceremonie simbolicã de aruncare a ºapte
pietre în diavol este îndeplinitã la prima ocazie; ea este continuatã ºi în zilele
urmãtoare; ambele rituri sunt legate de istoria lui Avraam. Aceasta este
Sãrbãtoarea Sacrificiului (Id al-Adha) ºi ea încheie Pelerinajul, dar dupã aceea este
recomandatã o ºedere de 2-3 zile, perioadã numitã taºriq.

152) Din / prin desfãºurarea unor activitãþi comerciale pe perioada pelerinajului.
153) Numele unui loc din zona Al-Muzdalifa.
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197. Pelerinajul are loc în lunile cunoscute(151). Aceluia care s-a decis
sã facã Pelerinajul în aceste luni îi sunt oprite în timpul Pelerinajului
împreunarea cu muierea, nesupunerea ºi cearta. ªi binele pe care îl
faceþi, Allah îl ºtie. Luaþi cu voi provizie, dar cea mai bunã provizie
este evlavia! ªi sã fiþi cu fricã de Mine, voi cei care aveþi minte!
198. Nu este un pãcat pentru voi sã cãutaþi un câºtig(152) de la Domnul
vostru, apoi, când grãbiþi de pe Arafat, pomeniþi-L pe Allah la Al
Maº’ar al-Haram(153) ºi pomeniþi-L pe El, aºa cum El v-a cãlãuzit bine,
dupã ce mai înainte aþi fost dintre cei rãtãciþi!
199. Apoi grãbiþi de unde oamenii pornesc grãbiþi ºi cereþi iertare de
la Allah, cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!
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154) În perioada preislamicã era obiceiul ca, la încheierea ritualului, pelerinii
pãgâni sã se laude cu faptele de vitejie ale pãrinþilor ºi strãmoºilor lor. Allah a vrut
prin acest îndemn sã-i cãlãuzeascã pe calea cea bunã, prin pomenirea Lui ºi a bi-
nefacerilor Lui, care sunt mai demne de a fi lãudate decât faptele strãmoºilor lor.

155) Acestea sunt zilele lapidãrii sau poposirii (taºriq) în Mina, care pot sã fie
douã sau trei.

156) Se relateazã cã Al-Akhnas ben ªurayq a venit la Profet - Allah sã-l bine-
cuvânteze ºi sã-l miluiascã! - prefãcându-se a crede în Islam ºi jurând cã-l iubeºte.
Însã el era ipocrit, se arãta a fi bun, dar în realitate era hain. Când a ieºit de la
Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a trecut pe lângã un ogor al
unor musulmani, unde se aflau ºi niºte mãgari ºi a dat foc ogorului ºi a omorât
mãgarii. În legãturã cu aceste împrejurãri a revelat Allah versetele.
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200. ªi dacã aþi împlinit rânduielile voastre, pomeniþi-L slãvindu-L [pe
Allah], aºa cum îi pomeniþi pe pãrinþii voºtri, ba chiar cu ºi mai mare
râvnã sã-L pomeniþi(154). Dar sunt printre oameni unii care spun [doar]:
“Doamne, dã-ne nouã [bine] în lumea aceasta!”, însã aceºtia nu vor
avea parte în Lumea de Apoi.
201. ªi sunt printre ei [alþii] care spun: "Doamne, fã-ne nouã parte
bunã în aceastã lume ºi parte bunã în Lumea de Apoi ºi apãrã-ne pe
noi de chinurile Focului!"
202. Aceia vor avea parte de ceea ce au agonisit, cãci Allah este
grabnic la socotealã.
203. Pomeniþi-L pe Allah în câteva zile statornicite!(155) Cel care se
grãbeºte [sã facã aceasta] în douã zile nu pãcãtuieºte, iar cel care va
poposi încã ºi mai mult, tot nu pãcãtuieºte, dacã este cu fricã. ªi fiþi
cu fricã de Allah ºi sã ºtiþi cã la El vã veþi aduna!
204. Printre oameni este unul ale cãrui vorbe în aceastã lume îþi plac
ºi care Îl ia pe Allah drept martor pentru ceea ce este în inima lui, în
vreme ce el este cel mai înverºunat la gâlceavã(156).
205. ªi de îndatã ce pleacã, strãbate pãmântul, cãutând sã semene
stricãciune ºi sã nimiceascã semãnãturile ºi dobitoacele. Allah însã nu
iubeºte stricãciunea!
206. Iar dacã i se spune: "Fii cu fricã de Allah!", îl cuprinde tãria
fãrãdelegii. Gheena va fi de ajuns pentru el ºi ce pat rãu este acesta!
207. ªi printre oameni este ºi acela care îºi dã sufletul cãutând
mulþumirea lui Allah. ªi Allah este Milostiv cu robii [Sãi].
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208. O, voi, cei care credeþi! Intraþi în Islam pe deplin ºi nu urmaþi
paºii lui ªeitan, cãci el vã este duºman învederat!
209. Iar dacã vã veþi mai abate [de la Islam], dupã ce v-au venit
semnele cele limpezi, atunci sã ºtiþi cã Allah este Atotputernic, Înþelept
[Aziz, Hakim]!
210. Ce altceva aºteaptã ei decât ca Allah sã vinã la ei în umbre de
nouri ºi [sã vinã] îngerii, ºi ca soarta sã le fie hotãrâtã? Cãci la Allah se
întorc [toate] lucrurile [pentru ca El sã hotãrascã].
211. Întreabã-i pe fiii lui Israel cât [de multe] semne limpezi le-am
trimis Noi! Dar cel care schimbã binefacerea lui Allah, dupã ce ea a
venit la el, atunci [sã ºtie cã] Allah este aspru la pedeapsã!
212. Împodobitã le este celor care nu cred viaþa pãmânteascã ºi-i iau
în derâdere pe cei care cred. Însã cei care se tem [de Allah] fi-vor mai
presus decât ei în Ziua Învierii. ªi Allah împarte harul Sãu celor pe
care El îi vrea, fãrã mãsurã.
213. Oamenii au fost [la început] un singur neam. ªi i-a trimis Allah pe
profeþi, vestitori ºi prevenitori, ºi a pogorât împreunã cu ei Scriptura
cu Adevãrul, pentru a face judecatã între oameni, acolo unde ei se
aflau în vrajbã. ªi nu au avut a se gâlcevi asupra ei decât pe aceia care
le-a fost adusã dupã ce le-au venit dovezile cele desluºite din pricina
pizmuirii lor. Apoi Allah i-a cãlãuzit – prin graþia Sa – pe cei care au
crezut, cãtre Adevãrul asupra cãruia ceilalþi s-au gâlcevit, cãci Allah îi
conduce pe cei care El voieºte pe calea cea dreaptã.
214. Sau aþi socotit cã veþi intra în Rai înainte de a se fi abãtut asupra
voastrã încã asemenea celor [care s-au abãtut] asupra celora care au
fost înainte de voi? I-au lovit nenorociri ºi iar nenorociri ºi au fost
zgâlþâiþi pânã într-atât încât au zis Trimisul ºi cei care au crezut
împreunã cu el: „Când vine ajutorul lui Allah?” [Rãbdare!] Ajutorul lui
Allah este [cu siguranþã] aproape!
215. Te întreabã ce sã cheltuiascã. Spune-le: "Ceea ce cheltuiþi voi
din bunuri trebuie sã fie pentru pãrinþi, pentru rude, pentru orfani,
sãrmani ºi drumeþi [nevoiaºi]. ªi orice bine pe care îl faceþi, Allah îl
cunoaºte".
216. V-a fost prescrisã lupta, chiar dacã ea vã este neplãcutã. Or, se
poate [întâmpla] ca voi sã urâþi un lucru care este bun pentru voi ºi sã
iubiþi un lucru care este rãu pentru voi. Dar Allah ºtie, în vreme ce voi
nu ºtiþi.
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157) Este vorba de primii musulmani de la Mekka.
158) Aici cu sensul de discordie (N.T.)
159) În zadar.
160) Aceia care au plecat (hijra) împreunã cu Profetul, însoþindu-l la Medina.
161) Khamr, literal înseamnã suc de struguri fermentat, dar, prin analogie, s-a

aplicat la toate bãuturile fermentate ºi, mai apoi, tot prin analogie, la toate
bãuturile ºi drogurile care provoacã o stare de ebrietate sau ameþealã.

162) Maysir, literal înseamnã mijloc de a obþine ceva uºor, fãrã muncã, dar aici
are sens de joc de noroc, interzis tocmai din aceste considerente. La arabii din Anti-
chitate, unul din cele mai vechi jocuri de noroc consta în tragerea la sorþi, cu aju-
torul unor sãgeþi introduse într-un sac, pe principiul loteriei. Un animal sacrificat, de
pildã, era împãrþit în bucãþi inegale. Sãgeþile erau scoase din sac, cele albe erau
necâºtigãtoare, iar celelalte erau marcate ºi aduceau câºtiguri mai mari sau mai
mici, constând în bucãþi de carne, în funcþie de noroc. Prin analogie cu maysir, toate
jocurile de noroc sunt interzise de Coran.
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217. Te întreabã despre luna cea sfântã ºi lupta în timpul ei. Spune:
“Lupta într-însa e mare pãcat, dar împiedicarea de la calea lui Allah,
lepãdarea de El ºi de Moscheea Al-Haram, precum ºi alungarea
neamului sãu(157) din ea sunt ºi mai mare pãcat înaintea lui Allah, iar
schisma(158) este mai mare pãcat decât omorul”. Iar ei nu vor înceta sã
lupte împotriva voastrã pânã nu vã vor abate de la credinþa voastrã,
dacã le va fi cu putinþã. Iar acela dintre voi care se va lepãda de
credinþa lui ºi va muri în necredinþã, în deºert(159) vor fi faptele lui [atât]
în aceastã lume, cât ºi în Lumea de Apoi. Aceºtia sunt oaspeþii Focului
ºi ei în el vor rãmâne veºnic.
218. Aceia care au crezut, s-au pribegit(160) ºi au trudit în lupta pe
calea lui Allah, aceia sã nãdãjduiascã în mila lui Allah, cãci Allah este
Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
219. Ei te întreabã despre vin [khamr](161) ºi despre maysir(162).
Spune: "În amândouã este mare pãcat ºi sunt ºi unele foloase pentru
oameni, dar în amândouã pãcatul este mai mare decât folosul!" Ei te
întreabã ce trebuie sã cheltuiascã [pentru milostenie]. Spune: "Ceea
ce vã prisoseºte [din bunurile voastre]"! Astfel, Allah vã face desluºite
Semnele Sale; poate cã voi o sã cugetaþi
220. Asupra acestei lumi ºi asupra Lumii de Apoi. ªi ei te întreabã
despre orfani. Spune: "A le face bine este cel mai potrivit lucru, iar
dacã vã amestecaþi cu ei, atunci sunt fraþii voºtri [întru credinþã]".
Allah ºtie sã-l deosebeascã pe cel nelegiuit de cel care face bine. ªi
dacã ar vrea Allah, ar putea sã vã copleºeascã cu greutãþile. Cãci
Allah este Atotputernic, Înþelept ['Aziz, Hakim].
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163) "Politeist" traduce termenul arab "muºrik", care înseamnã necredincios,
care crede în mai multe divinitãþi.

164) O femeie musulmanã nu poate lua de soþ un nemusulman înainte ca el
sã treacã la Islam. Pentru bãrbatul musulman ºi femeia nemusulmanã vezi Sura 5,
versetul 5.

165) Este vorba de interzicerea relaþiilor sexuale în aceastã perioadã.
166) Este vorba de sfârºitul menstruaþiei urmat de baia ritualã (Gusl)
167) Puteþi întreþine relaþii sexuale cu ele.
168) Adicã numai prin intermediul vulvei.
169) Aceastã metaforã porneºte de la asemãnarea dintre ogor, care face

seminþele sã creascã ºi sã rodeascã, ºi cãsãtorie, care are ca rezultat reproducerea.
170) Vesteºte-le cã vor fi rãsplãtiþi pentru supunerea ºi pentru faptele lor bune

prin intrarea lor în Rai.
171) În cazul în care existã o potrivire între vorbã ºi intenþie, ºi în cazul acesta

este nevoie de o faptã de caritate pentru iertare.
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221. Nu vã însuraþi cu politeiste(163) înainte ca ele sã treacã în
credinþã, cãci o roabã care crede este mai bunã decât o politeistã,
chiar dacã ea vã place! ªi nu daþi de soþii [fete credincioase]
politeiºtilor(164), înainte ca ei sã treacã la credinþã, cãci un rob credin-
cios este mai bun decât un politeist, chiar dacã el vã place. Aceºtia
cheamã la Foc, pe când Allah cheamã la Rai ºi la iertare, prin graþia
Sa. El le aratã limpede semnele Sale oamenilor, pentru ca ei sã-ºi
aducã aminte.
222. Te întreabã despre [împreunarea] cu femeile în timpul menstru-
aþiei. Spune: "Acesta este un rãu. Aºadar, staþi departe de femei în
timpul menstruaþiei ºi nu vã apropiaþi de ele pânã nu se vor curãþi(165)!
Iar dacã sunt curate(166), puteþi veni la ele(167), aºa cum v-a poruncit
Allah(168), cãci Allah îi iubeºte pe cei care se cãiesc ºi îi iubeºte pe cei
care se curãþesc.
223. Soþiile voastre sunt ogor(169) pentru voi. Veniþi la ogorul vostru
când ºi cum voiþi, însã pregãtiþi-vã sufletele voastre mai înainte de
aceasta ºi fiþi cu teamã de Allah ºi sã ºtiþi cã vã veþi întâlni cu El! ªi
binevesteºte credincioºilor!(170)

224. ªi nu folosiþi numele lui Allah în jurãmintele voastre pentru a vã
sustrage sã faceþi bine, sã fiþi pioºi ºi sã aduceþi pace între oameni. ªi
Allah este Cel care Aude totul, Atoateºtiutor [Sami’, ‘Alim].
225. Allah nu vã cere socotealã pentru vorbele nechibzuite din jurã-
mintele voastre, ci El vã cere socotealã pentru ceea ce inimile voastre
au dobândit(171). ªi Allah este Iertãtor [ºi] Blând [Ghafur, Halim].
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172) În cazul revenirii, este nevoie de o ispãºire printr-o faptã de caritate,
pentru jurãmântul fãcut. ªi tocmai pentru aceastã eventualitate a fost sorocit
rãgazul de patru luni.

173) Versetele 225-227 trebuie citite împreunã cu versetul 224, care, deºi
este general, conduce la cele care-i urmeazã.

174) Islamul încearcã sã menþinã starea de cãsãtorie, pe cât este posibil, ºi toc-
mai de aceea, a impus acest rãgaz înaintea unui eventual nou mariaj.

175) Dacã ele sunt gravide sau nu.
176) Deosebirea între bãrbat ºi femeie, din punct de vedere economic, face

ca drepturile ºi îndatoririle bãrbatului sã fie puþin mai mari decât ale femeii.
177) În perioada preislamicã (Al-Jahiliyya), bãrbatul putea sã o repudieze pe

soþie ori de câte ori voia ºi apoi sã revinã la ea, înainte de a expira perioada ei
de aºteptare. Chiar dacã o repudia de o mie de ori, el tot avea dreptul sã se
întoarcã la ea. Dar un bãrbat s-a apropiat de soþia lui ºi i-a zis ei: "Nu te mai las
sã locuieºti în casa mea ºi nu te mai las sã te mai cãsãtoreºti cu altcineva!" Ea l-a
întrebat: "Cum?" Iar el i-a rãspuns: "Te repudiez ºi nu voi mai reveni la tine decât
dacã se va apropia de sfârºit perioada ta de aºteptare!" Femeia s-a plâns de acest
tratament Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi Allah a
revelat acest verset. În Islam, dupã repudierea de douã ori, soþul are dreptul sã
revinã asupra deciziei ºi sã se împace cu soþia lui în rãgazul celor trei cicluri
menstruale. Dupã acest interval, el poate reveni, dar numai prin încheierea unui
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226. Pentru aceia care jurã sã nu se mai împreune cu muierile lor
este sorocit un rãgaz de patru luni. Dar dacã ei se rãzgândesc(172),
Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
227. Însã dacã au hotãrât divorþul, Allah este Cel care Aude, Atoate-
ºtiutor [Sami', 'Alim](173).
228. Muierile divorþate trebuie sã aºtepte trei menstruaþii(174) ºi nu le
este îngãduit sã ascundã ce a fãcut Allah în pântecele lor(175), dacã ele
cred în Allah ºi în Ziua de Apoi. Iar bãrbaþii lor sunt mai îndreptãþiþi sã
le aducã înapoi în acest rãstimp, dacã vor împãcarea. Ele au drepturi
egale cu obligaþiile lor, dupã cuviinþã. Dar bãrbaþii au o treaptã peste
ele(176). ªi Allah este Atotputernic, Înþelept ['Aziz, Hakim].
229. Divorþul [este îngãduit doar] de douã ori, dupã care [trebuie] sau
þinerea [soþiei] în bunã înþelegere, sau slobozirea [ei] cu bunãtate. ªi nu
vã este îngãduit sã luaþi înapoi nimic din ceea ce le-aþi dãruit [soþiilor],
doar dacã se tem amândouã pãrþile cã nu vor fi în stare sã împli-
neascã poruncile lui Allah. Iar dacã vã temeþi cã nu veþi putea împlini
poruncile lui Allah, atunci nu este nici un pãcat ca ea sã se rãscum-
pere cu ceva. Acestea sunt poruncile lui Allah ºi nu le încãlcaþi! Aceia
care încalcã poruncile lui Allah sunt nelegiuiþi!(177)
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230. Dacã [soþul] divorþeazã de ea [a treia oarã], [cãsãtoria cu] ea nu-i
mai este îngãduitã apoi decât dupã ce ea se cãsãtoreºte cu un alt
bãrbat. Iar dacã acesta divorþeazã de ea, nu mai este nici un pãcat sã
revinã iarãºi la viaþa în comun(178), dacã ei cred cã pot sã împlineascã
poruncile lui Allah. Acestea sunt poruncile lui Allah, pe care le face
învederate pentru oamenii ce pricep.
231. Iar dacã divorþaþi de femei ºi ele aproape împlinesc timpul
lor(179), atunci luaþi-le înapoi cu bunãtate ori daþi-le drumul cu
bunãtate. Dar nu le luaþi înapoi pentru a le face rãu sau pentru a
dobândi un folos necuvenit. Cel care face asta îºi pricinuieºte un rãu
lui însuºi. ªi nu luaþi versetele lui Allah în derâdere ºi aduceþi-vã
aminte de harul lui Allah asupra voastrã ºi de Cartea(180) ºi de Înþelep-
ciunea(181) pe care vi le-a trimis ºi prin care v-a povãþuit! ªi fiþi cu fricã
de Allah ºi sã ºtiþi cã Allah e Atoateºtiutor!
232. Iar dacã divorþaþi de femei ºi ele împlinesc timpul lor, nu le
împiedicaþi(182) sã se întoarcã la soþii lor, dacã s-au învoit dupã cuviinþã.
Aceasta vi se dã ca povaþã acelora dintre voi care cred în Allah ºi în
Ziua de Apoi. Acest lucru este mai potrivit ºi mai curat pentru voi.
Allah ºtie, iar voi nu ºtiþi.(183)

nou contract de cãsãtorie. Dacã în intervalul celor trei cicluri sau dupã încheierea
noului contract, bãrbatul o repudiazã pentru a doua oarã pe soþia sa, el poate sã
revinã din nou asupra deciziei, dar în aceleaºi condiþii. Dar dupã ce a repudiat-o
pentru a treia oarã, el nu mai are dreptul sã revinã asupra deciziei de divorþ decât
dupã ce ea s-a cãsãtorit cu un alt bãrbat, dacã a intervenit divorþul între aceºtia
sau dacã el a decedat.

178) Prin încheierea unui nou contract de cãsãtorie.
179) Cele patru luni prescrise în versetul 226.
180) Aici Coranul.
181) Aici Sunna.
182) Îndemnul este adresat familiilor soþiilor repudiate.
183) Se relateazã cã Mu'qal ben Yasar a dat-o pe sora sa în cãsãtorie unui

bãrbat dintre musulmani în vremea Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! A stat ea ce a stat la el pânã ce, într-o zi, a repudiat-o o singurã datã,
fãrã sã se mai întoarcã la ea pânã când a expirat perioada ei de aºteptare. Dar
o iubea ºi el ºi îl iubea ºi ea. Apoi a cerut-o din nou în cãsãtorie. Atunci fratele
ei i-a zis: "Netrebnicule, te-am cinstit ºi þi-am dat-o de soþie, iar tu ai alungat-o! Jur
pe Allah cã nu se va mai întoarce la tine niciodatã." Dar Allah a cunoscut nevoia
lui de ea ºi nevoia ei de soþul ei, i-a revelat acest verset. ªi când Mu'qal l-a auzit,
a zis: "Îl aud pe Domnul meu ºi mã supun Lui!" Apoi l-a chemat la el ºi i-a zis: "te
cãsãtoresc ºi te cinstesc pe tine!"
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184) Moºtenitorul tatãlui, aici cu sensul de tutore, epitrop.
185) Versetele referitoare la alãptare sunt deosebit de importante, ele porun-

cind menþinerea unor relaþii bune între soþii divorþaþi, protejarea intereselor copilului
în modul cel mai clar, problemele dintre cele douã pãrþi urmând sã fie rezolvate
prin bunãvoinþã, consultare ºi înþelegere. Aceasta în cazurile de divorþ, nu în
cazurile familiilor obiºnuite.

186) Prin aºteptare se are în vedere abþinerea în aceastã perioadã de la cãsã-
torie, dar ºi de la împodobire ºi ieºirea din casã (cu excepþia situaþiilor când femeia
este nevoitã sã o facã).

187) Cuvintele acestea sunt adresate pãrinþilor vãduvei, care devine dupã
aceea liberã în privinþa opþiunii pentru un nou mariaj.

188) Adicã fãrã ºtirea pãrinþilor sau tutorilor.
189) A nu le cere în cãsãtorie într-un mod direct în aceastã perioadã ci ar putea

spune pe ocolite: o femeie ca tine nu trebuie sã rãmânã vãduvã ...
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233. Mamele [divorþate] îi alãpteazã pe copiii lor doi ani încheiaþi,
pentru cei care voiesc sã se împlineascã timpul alãptãrii. Iar tatãlui îi
revine datoria de a le asigura întreþinerea ºi îmbrãcãmintea dupã
cuviinþã, cãci nici unui suflet nu i se impune decât atât cât îi stã în
putinþã. Nici mama nu poate fi pãgubitã în ceea ce-l priveºte pe
copilul ei, nici tatãl în ceea ce-l priveºte pe copilul lui. Asemenea ºi
pentru moºtenitor(184). Dacã amândoi [pãrinþii] se învoiesc la înþãrcare,
dupã ce se sfãtuiesc, nu vor avea pãcat. Iar dacã voiþi sã luaþi doicã
pentru copiii voºtri, nu veþi avea nici un pãcat, dacã plãtiþi ceea ce
aveþi de dat, dupã cuviinþã. ªi sã fiþi cu fricã de Allah ºi sã ºtiþi cã Allah
este Cel care Vede [Basir] ceea ce faceþi!(185)

234. Aceia dintre voi care se sãvârºesc din viaþã ºi lasã dupã ei soþii,
ele trebuie sã aºtepte [o perioadã de] patru luni ºi zece [zile](186). Dupã
ce au împlinit timpul lor, nu mai e nici un pãcat pentru voi pentru
ceea ce fac ele cu sine, dupã cuviinþã(187). ªi Allah este Bineºtiutor
[Khabir] a toate câte le faceþi.
235. Asemenea, nu pãcãtuiþi, dacã [în timpul acesta] le daþi de înþeles
femeilor cã le cereþi în cãsãtorie sau doar nutriþi acest gând în sufletele
voastre. Allah ºtie doar cã voi vã gândiþi la ele, dar nu le faceþi
promisiuni într-ascuns(188), în afarã de a le spune vorbe cuviincioase(189).
ªi nu mãrturisi intenþia cãsãtoriei mai înainte de trecerea timpului
orânduit! Sã ºtiþi cã Allah cunoaºte ce se aflã în sufletele voastre ºi fiþi
prevãzãtori faþã de El, dar sã ºtiþi cã Allah este Iertãtor [ºi] Blând
[Ghafur, Halim]
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190) Cuvântul "dotã" nu are semnificaþia din limba românã. El va traduce, în
mod curent, cuvântul arab mahr, dar ºi farida, sadaqa sau 'ajr, cu acest sens.
Femeia musulmanã posedã statutul de personalitate juridicã deplinã ºi, în
consecinþã, ea poate avea în proprietate exclusivã bunuri asupra cãrora nici soþul,
nici pãrinþii sãi nu au nici un drept.

191) Se are în vedere actul sexual.
192) Fie soþul care renunþã la jumãtate sau la toatã dota acordatã femeii, fie

reprezentantul legal al ei (dacã ea este minorã) este cel care renunþã, în favoarea
bãrbatului, la jumãtate din dota ce îi revine femeii.

193) Existã interpretãri diferite ale acestei expresii, dar, dupã opinia predomi-
nantã, prin ea se are în vedere rugãciunea de dupã-amiazã (asr), de la mijlocul
celor cinci rugãciuni zilnice ºi de la mijlocul intervalului dintre amiazã ºi asfinþit.

194) Împliniþi Rugãciunile voastre în mod normal.
195) Cele douã versete (238, 239) vin ca o parantezã, pentru a aminti cã nici

în timpul momentelor de bucurie din viaþã, nici în timpul luptelor, nu trebuie uitat
Allah.

196) Nimeni nu are voie sã le scoatã din casele lor, vreme de un an, fãrã voia
lor, asigurându-li-se hrana ºi îmbrãcãmintea. Aceastã prescripþie este anulatã de
versetele anterioare, respectiv de versetul 234.

236. Nu este nici un pãcat pentru voi, dacã divorþaþi de femei înainte
de a le atinge sau înainte de a le statornici dota(190). Dar dãruiþi-le lor
- cel înstãrit dupã putinþa sa, iar cel sãrac dupã putinþa sa - anumite
bunuri, de care ele sã se bucure, dupã cuviinþã! Aceasta este o datorie
pentru binefãcãtor.
237. Însã dacã divorþaþi de ele înainte de a le atinge(191), dar dupã ce
le-aþi hotãrât dota, atunci ele au dreptul la jumãtate din ce aþi
statornicit, cu excepþia situaþiei în care ele se lipsesc [de aceasta] sau
acela în mâinile cãruia se aflã contractul de cãsãtorie renunþã(192). Iar
renunþarea este mai aproape de pietate. ªi nu uitaþi cã Allah este Cel
care Vede Bine [Basir] ceea ce faceþi!
238. Împliniþi cu sârguinþã Rugãciunile, cu osebire Rugãciunea  [As-
Salat] de la mijloc(193)! ªi staþi în picioare dinaintea lui Allah, cu
smerenie!
239. De vã temeþi [de ceva], [rugaþi-vã] mergând pe jos sau cãlare, iar
când sunteþi iarãºi în siguranþã, pomeniþi-L pe Allah(194), aºa cum El v-a
învãþat, ceea ce voi nu ºtiaþi(195)!
240. Aceia dintre voi care se sãvârºesc din viaþã ºi lasã dupã ei soþii
[trebuie sã lase] o îndemnare [moºtenitorilor] pentru soþiile lor,
[prevãzând] întreþinerea pentru un an, fãrã scoaterea din casã(196).
Dacã ele pleacã [de bunã voie], voi nu aveþi nici un pãcat pentru ceea
ce fac ele cu ele însele, dupã cuviinþã. Allah este Atotputernic, Înþelept
['Aziz, Hakim].
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197) Pe lângã dotã, femeile divorþate au dreptul ºi la un dar din partea foºtilor
soþi.

198) Samuel.
199) Numele biblic a lui Talut este Saul.
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241. Celor divorþate sã fie dãruite dupã cuviinþã(197). Aceasta este o
obligaþie pentru cei care au fricã [de Allah].
242. Astfel vã face Allah semnele Sale învederate, pentru ca voi sã
pricepeþi!
243. Nu i-ai vãzut pe aceia care au pãrãsit casele lor - cu toate cã
erau cu miile - de teama morþii? Apoi Allah le-a zis: "Muriþi!" Apoi i-a
readus la viaþã. Allah este mãrinimos cu oamenii, dar cei mai mulþi
oameni sunt nemulþumitori.
244. Aºadar, luptaþi pe calea lui Allah ºi sã ºtiþi cã Allah este Cel care
Aude Totul, Atoateºtiutor [Sami’, ‘Alim].
245. Cine este acela care Îi dã lui Allah un împrumut bun? El i-l va
înmulþi [în Viaþa de Apoi] de mai multe ori, cãci Allah micºoreazã sau
mãreºte [darul Sãu] ºi voi la El vã veþi întoarce.
246. N-ai vãzut tu adunarea cãpeteniilor fiilor lui Israel, când dupã
[vremea lui] Moise, i-au zis unuia dintre profeþii lor: “Alege-ne nouã un
rege, ca sã luptãm pe calea lui Allah!”? Le-a zis el: “ªi dacã nu luptaþi,
dupã ce vi s-a poruncit lupta?” I-au rãspuns: “Ce am avea ca sã nu
luptãm pentru Allah, când noi am fost alungaþi din cãminele noastre,
de lângã copiii noºtri?” Dar când le-a fost poruncitã lupta, ei au întors
spatele, afarã de puþini dintre ei. Însã Allah îi cunoaºte bine pe cei
nelegiuiþi!
247. ªi le-a zis profetul lor(198): “Allah vi l-a trimis vouã pe Talut(199) ca
rege!”. Au rãspuns ei: “Cum sã cârmuiascã el peste noi, când noi
suntem mai vrednici de domnie decât el? El nu a fost dãruit nici cu
bogãþie din belºug”. Le-a zis: “Allah l-a ales pe el peste voi ºi l-a
înzestrat cu prisos de învãþãturã ºi putere trupeascã!” Iar Allah dã [din]
stãpânirea Lui cui voieºte El, cãci Allah este Cel cu Har Nemãrginit [ºi]
El este Atoateºtiutor [Wasi’, ‘Alim].
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200) Este vorba de chivotul în care Moise punea Tora când pornea la luptã ºi îl
aºeza în faþa oºtii pentru a aduce liniºtea ºi încrederea în sufletele luptãtorilor.

201) Numele arab al lui Aaron. Prin rãmãºiþe sunt avute în vedere toiagul ºi
veºmintele lui Moise, precum ºi unele table cu Tora.

202) Numele arab al lui Goliat.
203) Numele arab al lui David.
204) Profeþia.
205) Aluzie la necesitatea existenþei unui echilibru între diversele puteri pe

pãmânt.
206) Aici Allah se adreseazã direct profetului Muhammed.
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248. ªi profetul lor le-a zis: "Un semn al stãpânirii sale este acela cã
va veni la voi cu chivotul în care se aflã chezãºia liniºtii trimise de
Domnul vostru(200), laolaltã cu rãmãºiþele lãsate de neamul lui Moise ºi
de neamul lui Harun(201), purtat de îngeri. În aceasta este un semn
pentru voi, dacã sunteþi credincioºi!".
249. ªi când a purces Talut cu oºtenii lui,  a zis el: Iatã, Allah voieºte
sã vã încerce cu un râu; acela care va bea nu va mai fi de partea mea,
iar acela care nu va gusta din el va fi de partea mea, afarã de cei
care vor lua o sorbiturã cu cãuºul palmei lor. Ei însã au bãut din el,
afarã de puþini dintre ei. Dupã ce au trecut, el ºi cei ce crezurã
împreunã cu el, au zis ei: "N-avem astãzi putere faþã de Jalut(202) ºi de
oºtenii sãi!" Dar au zis ºi cei care erau convinºi cã Îl vor întâlni pe
Allah: "De câte ori nu a învins o oºtire mai puþin numeroasã o oºtire
mai mare, cu voia lui Allah, cãci Allah este cu cei statornici!".
250. ªi când au ieºit înaintea lui Jalut ºi a oºtenilor sãi, au zis ei:
"Doamne, revarsã asupra noastrã statornicie, întãreºte picioarele
noastre ºi ajutã-ne pe noi sã înfrângem acest neam de necredincioºi!"
251. ªi i-au înfrânt cu îngãduinþa lui Allah, ºi Dawud(203) l-a omorât
pe Jalut, iar Allah i-a dãruit [lui Dawud] cârmuirea ºi înþelepciunea(204)

ºi l-a învãþat ceea ce a voit El. ªi dacã Allah nu i-ar þine pe oameni în
frâu, unul prin altul(205), pãmântul ar fi stricat. Dar Allah este darnic cu
toate lumile!
252. Acestea sunt versetele lui Allah, pe care Noi Þi le recitãm
[Muhammed] întru adevãr. ªi tu eºti [neîndoielnic] dintre trimiºi!(206)
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207) Este vorba de Moise.
208) Este vorba de profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l

miluiascã! - plasat deasupra tuturor celorlalþi prin numeroasele semne pe care le-a
primit, precum ºi despre Avraam.

209) Cum sunt lecuirea bolnavilor ºi învierea morþilor.
210) Dupã profeþi.
211) Chestiunea voinþei lui Allah este neclarã pentru mulþi. Cei tendenþioºi

dintre ei întreabã de ce nu intervine Allah pentru a împiedica apariþia de
neînþelegeri între oameni, dacã poate sã facã acest lucru. Rãspunsul pentru aceºtia
este cã Allah, dacã ar fi vrut sã-i creeze pe oameni fãrã voinþã ºi fãrã libertatea
care sã le dea posibilitatea de a alege ceea ce voiesc, ar fi putut s-o facã, aºa cum
a creat mineralele, animalele ºi îngerii, dar El l-a fãcut pe om cu gândire, pentru
a putea distinge binele de rãu ºi i-a dat libertatea de a-l alege pe cel care a voit
dintre cele douã. Iar de n-ar fi fost astfel, i-ar fi dat lui voinþa cu care sã poatã sã
meargã pe calea pe care a ales-o fãrã nici o opreliºte. ªi l-a înzestrat pe el cu
simþuri care sã-i dea posibilitatea sã aleagã la faþa locului ºi prin aceasta l-a
înnobilat pe el. De aceastã alegere depind rãsplata ºi pedeapsa. Omul poate sã
creadã din convingere sau poate sã nu creadã, fãrã opreliºte, urmând sã suporte
urmãrile necredinþei sale, precum ticãloºia acestei vieþi sau suferinþa fãrã seamãn
a Vieþii de Apoi. Omul trebuie sã cugete la cãile de a se salva de primejdii, dacã
nu-i va folosi întrebarea: "De ce m-a creat Allah astfel?"

212) Posibilitatea de rãscumpãrare.
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253. Printre aceºti trimiºi, Noi i-am pus pe unii înaintea altora: unora
dintre ei le-a vorbit Allah(207), pe alþii i-a ridicat mai sus cu câteva
trepte(208). I-am dat lui Isus, fiul Mariei, semne limpezi(209) ºi l-am întãrit
pre el prin duhul sfânt. ªi de-ar fi voit Allah, nu s-ar fi rãzboit cei de
dupã ei(210), în urma semnelor limpezi pe care le-au avut. Dar ei s-au
dezbinat; unii dintre ei au crezut, iar alþii dintre ei au tãgãduit. ªi de-ar
fi voit Allah, ei nu s-ar fi rãzboit, dar Allah face ceea ce voieºte El.(211)

254. O, voi cei care credeþi! Daþi [milostenie] din ceea ce Noi v-am
dãruit înainte de a veni o Zi în care nu va mai fi de folos nici
negoþ(212), nici legãturã [de prietenie] ºi nici mijlocire! Necredincioºii
sunt nelegiuiþi!
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213) Cuvânt prin care va apãrea tradus epitetul lui Allah Al-Qayyum, care
mai înseamnã ºi "Cel care nu are nevoie de nimic, în vreme ce toate au nevoie
de El; Cel care nu depinde de nimeni, în vreme ce totul depinde de El".

214) El le ºtie pe cele din aceastã lume ºi pe cele din Lumea de Apoi.
215) Versetul 255 se numeºte "versetul Tronului", dupã acest cuvânt kursiy,

care înseamnã "tron, jilþ", dar pe care unii comentatori îl interpreteazã ºi ca însem-
nând ªtiinþa lui Allah.

216) A cerului ºi a pãmântului.
217) Dupã unii comentatori, prin At-Taghut se au în vedere diavolii, idolii ºi

toate falsele divinitãþi. Tocmai de aceea, în versetul urmãtor, cuvântul este folosit
cu sens de plural.

218) Metaforã pentru legãtura cea mai trainicã.
219) Nimrod, dupã unii comentatori. Aluzie la faptul cã, devenind rege, el a

socotit cã este atotputernic ºi, în consecinþã, a tãgãduit existenþa lui Allah.
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255. Allah! Nu existã divinitate afarã de El, Cel Viu, Veºnicul [Al-
Qayyum](213)! Nici aþipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele
din ceruri ºi de pre pãmânt! Cine este acela care ar putea mijloci la El
fãrã de îngãduinþa Lui? El le ºtie pe cele din faþa lor ºi pe cele din
urma lor(214). ªi ei nu pricep nimic din ºtiinþa Sa în afarã de ceea ce El
voieºte. Tronul Lui(215) se întinde peste ceruri ºi peste pãmânt ºi nu-I
este grea pãzirea lor(216). El este Preaînaltul, Mãreþul [Al-Aliyy,
Al’Azim]!
256. Nu este silire la credinþã! Rãzveditã este deosebirea dintre calea
cea dreaptã ºi rãtãcire, iar acela care se leapãdã de Taghut(217) ºi
crede în Allah, acela s-a prins de cea mai trainicã toartã [Islamul], care
nu se sparge niciodatã(218). ªi Allah este Cel care Aude totul,
Atoateºtiutor [Sami’, ‘Alim].
257. Allah este ocrotitorul celor care cred; El îi scoate din întunecimi
la Luminã, în vreme ce acelora care nu cred le sunt ocrotitori Taghuþii,
care-i scot de la Luminã la întunecimi ºi aceºtia sunt oaspeþii Focului ºi
în el vor rãmâne veºnic.
258. Oare nu l-ai vãzut pe acela care s-a certat cu Avraam în
legãturã cu existenþa Domnului sãu, dupã ce Allah i-a dat
stãpânia(219)? ªi a zis Avraam: "Domnul meu este cel care dã viaþã ºi
ia viaþa". ªi i-a rãspuns el: "ªi eu pot sã dau viaþa ºi sã iau viaþa!".
Atunci a zis Avraam: "Allah face ca soarele sã vinã de la Rãsãrit, deci
fã-l tu sã vinã de la Apus!" Cel care nu credea a rãmas descumpãnit,
cãci Allah nu-i cãlãuzeºte pe cei nelegiuiþi.
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259. Sau ca acela care a trecut pe lângã o cetate pustiitã pânã în
temelii ºi care a întrebat: “Cum o va readuce Allah la viaþã dupã
moartea ei?” Allah l-a lãsat atunci pe el fãrã viaþã o sutã de ani, apoi
l-a înviat ºi i-a zis: “Cât ai stat tu [aºa]?” I-a rãspuns: “Am rãmas o zi
sau o parte dintr-o zi.” I-a zis [Allah]: “Ba ai stat o sutã de ani ºi uitã-te
la mâncarea ta ºi bãutura ta! Nu s-au stricat! ªi uitã-te la asinul tãu! ªi
te vom face pe tine un semn pentru oameni. Uitã-te la aceste oase [ale
asinului] cum le îmbinãm ºi apoi le îmbrãcãm cu carne!” ªi când i s-a
arãtat lui desluºit aceasta, a zis: “Eu ºtiu cã Allah este peste toate Atot-
puternic!”
260. ªi [adu-þi aminte când] Avraam a zis: "Doamne, aratã-mi mie
cum îi readuci la viaþã pe cei morþi?!", I-a rãspuns: "Tot nu crezi?" El i-
a zis: "Ba da! Ci numai sã se liniºteascã inima mea!" El [Allah] i-a zis
atunci: "Ia patru pãsãri ºi taie-le mãrunt, apoi pune pe fiecare munte
o bucatã din ele, apoi cheamã-le ºi ele vor veni la tine în grabã. ªi sã
ºtii cã Allah este Atotputernic, Înþelept ['Aziz, Hakim]!"
261. Pilda acelora care dau [din] averea lor pe calea lui Allah este ca
pilda grãuntelui care face ºapte spice ºi în fiecare spic sunt o sutã de
grãunþe, cãci Allah înmulþeºte [rãsplata] celui care voieºte El. Allah este
Cel cu Har Nemãrginit [ºi] Atoateºtiutor [Wasi’, ‘Alim].
262. Aceia care dau [din] averea lor pe calea lui Allah ºi nu vin, dupã
darul fãcut, sã se laude cu el ºi nici cu necãjire, aceia au rãsplatã de la
Domnul lor ºi teamã pentru ei nu va fi ºi nici nu vor cunoaºte ei
mâhnirea.
263. O vorbã cuviincioasã ºi de iertare este mai bunã decât o
milostenie dupã care urmeazã necãjirea. Iar Allah este Înstãrit
Îndeajuns [ºi] Blând [Ghaniyy, Halim].
264. O, voi, cei care credeþi! Nu faceþi deºarte milosteniile voastre
prin pomenirea lor ºi prin necãjire, ca acela care cheltuieºte din
averea lui de ochii lumii, fãrã sã creadã în Allah ºi în Ziua de Apoi,
cãci pilda lui este ca pilda unei stânci acoperite de colb peste care
vine o ploaie abundentã ºi o lasã goalã. Ei nu au nici un folos din ceea
ce au dobândit. Allah nu-i cãlãuzeºte pe cei necredincioºi.
265. Iar pilda acelora care cheltuiesc din averea lor [drept milostenie],
în cãutarea mulþumirii lui Allah ºi întãririi sufletelor lor, este ca pilda
unei grãdini de pe o colinã peste care vine o ploaie abundentã ºi dã
roade de douã ori mai multe, iar dacã nu vine peste ea ploaie [îi este
de-ajuns] atunci numai o rourealã. Allah vede tot ceea ce voi fãptuiþi
[Basir].
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220) Aceste jurãminte trebuie sã se împlineascã.
221) Aici, cei care nu dau Dania.
222) Aici se are în vedere Mulþumirea Lui.
223) Sã umble pentru a face negoþ.
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266. Oare doreºte vreunul dintre voi sã aibã o grãdinã de curmali ºi
viþã de vie pe sub care sã curgã pâraie, cu tot felul de roade în ea, ºi
sã-l ajungã bãtrâneþea pe când copiii lui sunt încã mici ºi sã se abatã
asupra ei vijelie cu foc ºi ea sã fie mistuitã [de flãcãri]? Astfel vã aratã
Allah semnele, poate cã voi o sã cugetaþi.
267. O, voi, cei care credeþi! Faceþi milostenie din lucrurile bune pe
care le-aþi dobândit ºi din [roadele] cele pe care le-am fãcut sã
creascã pentru voi din pãmânt ºi nu vã întoarceþi spre lucrurile rele ca
sã faceþi din ele milostenie, când nici voi înºivã nu le-aþi primi decât
dacã aþi fi cu ochii închiºi! ªi sã ºtiþi cã Allah este Înstãrit Îndeajuns [ºi]
Vrednic de Laudã [Ghaniyy, Hamid]!
268. ªeitan vã ameninþã cu sãrãcia ºi vã porunceºte lucruri urâte, în
vreme ce Allah vã fãgãduieºte iertare ºi har, cãci Allah este Cel cu
Har Nemãrginit, Atoateºtiutor [Wasi', 'Alim].
269. El dãruieºte înþelepciune cui voieºte El, iar cel care a fost dãruit
cu înþelepciune, acela a fost dãruit cu un mare bine, dar [acest lucru]
nu-l pricep decât cei ageri la minte.
270. Ceea ce ne daþi ca milostenie ºi jurãmintele prin care vã legaþi
[sã faceþi ceva bun](220), acestea Allah le ºtie, iar cei nelegiuiþi(221) nu vor
avea pe nimeni ca sprijinitori.
271. Dacã daþi milosteniile mãrturisit, binefaceri sunt ele, dar dacã nu
le faceþi cunoscute ºi le daþi sãracilor, atunci ele vor fi încã ºi mai bune
pentru voi ºi vã vor ispãºi pentru o parte dintre pãcatele voastre, cãci
Allah este Bineºtiutor [Khabir] a ceea ce faceþi voi.
272. Nu e treaba ta, [o, Muhammed], cãlãuzirea lor [a celor nelegiuiþi
pe calea cea bunã], cãci Allah cãlãuzeºte pe cine voieºte El ºi orice
bunuri daþi voi ele sunt pentru sufletele voastre. Voi nu daþi decât
cãutând Faþa lui Allah(222). ªi pentru toate bunurile pe care le dãruiþi
veþi fi rãsplãtiþi [din timp]. ªi voi nu veþi fi nedreptãþiþi.
273. [Daþi milostenie] pentru cei nevoiaºi, care se strãduiesc pe calea
lui Allah ºi nu pot umbla prin lume(223)! Cel neºtiutor îi socoteºte înstãriþi
din cauza pioºeniei lor. Îi cunoºti dupã semnul lor, cãci ei nu cer de la
oameni cu stãruinþã. ªi orice bine pe care îl dãruiþi, desigur Allah îl
ºtie, cãci El este Atoateºtiutor [Alim].



108

224) Motivul revelãrii acestui verset a fost cã atunci când s-a interzis camãta unii
oameni au spus: „Profetule, dar sunt unii dintre noi care au împrumutat deja.” ªi atunci
s-a pogorât versetul.

225) Dacã debitorul este în jenã financiarã, creditorul trebuie sã îl aºtepte
pânã când va dispune de banii necesari, dar ºi mai potrivit este sã-l scuteascã de
restituirea datoriei.
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274. Cei care dãruiesc din bunurile lor [milostenie] noaptea ºi ziua, în
tainã ºi fãþiº, au rãsplata lor la Domnul lor ºi ei nu au a se teme ºi nici
nu vor fi ei mâhniþi.
275. Cei care mãnâncã din camãtã nu se vor ridica [în Ziua de Apoi]
decât aºa cum se poticneºte cel atins de ªeitan ºi aceastã [pedeapsã]
pentru cã ei zic: "ªi negustoria e ca ºi camãta", în vreme ce Allah a
îngãduit negoþul, dar El a oprit camãta. Cei cãrora le vine povaþã de
la Domnul lor ºi se opresc, aceia au [iertare] pentru ceea ce au fãcut
mai înainte ºi lucrul lor este la Allah [pentru judecatã], dar cei care o
fac mai departe, aceia vor fi oaspeþii Focului ºi ei în el vor rãmâne
veºnic.
276. Allah nimiceºte camãta ºi sporeºte milosteniile. Allah nu-l iubeºte
pe necredinciosul pãcãtos!
277. Cei care cred ºi plinesc fapte bune, fac Rugãciunea [As-Salat] ºi
dau Dania [Az-Zakat], au rãsplata lor de la Domnul lor ºi pentru ei nu
este teamã ºi nici nu vor fi ei mâhniþi.
278. O, voi, cei care credeþi! Fiþi cu fricã de Allah ºi lipsiþi-vã de
restul de camãtã ce v-a mai rãmas [la oameni], dacã sunteþi
credincioºi!
279. Dacã nu o veþi face, vi se vesteºte rãzboi din partea lui Allah ºi a
Trimisului Sãu. Însã dacã vã veþi cãi, veþi avea banii voºtri [mai puþin
camãta]. Nu nedreptãþiþi ºi nu veþi fi nedreptãþiþi(224)!
280. Aceluia care este strâmtorat sã i se dea pãsuire pânã îi va fi
uºor, iar sã faceþi milostenie e ºi mai bine pentru voi, dacã ºtiþi!(225)

281. ªi fiþi cu fricã de Ziua în care vã veþi întoarce la Allah, când
fiecare suflet va fi rãsplãtit dupã ceea ce a agonisit, iar ei [oamenii] nu
vor fi nedreptãþiþi.
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226) Sã nu refuzaþi sã faceþi mãrturie.

2 • SURAT AL-BAQARA

282. O, voi, cei care credeþi! Dacã voi contractaþi o datorie pentru un
anumit timp, atunci însemnaþi-o în scris! ªi sã o însemne, între voi, un
scrib cu dreptate! Scribul nu are voie sã refuze a scrie, aºa cum l-a
învãþat Allah. Aºadar, el trebuie sã scrie aºa cum îi dicteazã datornicul,
care trebuie sã fie cu fricã de Allah, Stãpânul sãu, ºi sã nu micºoreze
[valoarea datoriei] cu nimic! Dar dacã datornicul este fãrã judecatã sau
slab sau nu poate dicta el, atunci sã dicteze tutorelui sãu, cu dreptate.
ªi luaþi drept martori doi dintre bãrbaþii voºtri, iar dacã nu sunt doi
bãrbaþi, [luaþi] un bãrbat ºi douã muieri, dintre aceia pe care îi
acceptaþi ca martori, aºa încât, dacã va greºi una dintre ele, sã-ºi
aminteascã una celeilalte! Martorii nu au voie sã se împotriveascã, dacã
sunt chemaþi. ªi sã nu vã fie urât sã însemnaþi datoria, micã de va fi
ori mare, împreunã cu termenul ei! Aºa este mai drept pentru voi faþã
de Allah ºi mai de ajutor pentru mãrturie ºi mai aproape de a vã ajuta
sã nu aveþi bãnuieli. Dar dacã este un negoþ pentru ceva prezent, pe
care îl conveniþi între voi [pe loc], atunci nu este nici un pãcat dacã nu-
l însemnaþi în scris, dar luaþi martori, atunci când faceþi negoþ între voi!
Dar sã nu fie pãgubit nici un scrib sau martor, cãci de veþi face [asta]
înseamnã cã ticãloºia este în voi! ªi fiþi cu fricã de Allah ºi Allah vã
învaþã, cãci Allah este Atoateºtiutor [‘Alim].
283. ªi dacã sunteþi într-o cãlãtorie ºi nu gãsiþi un scrib, atunci un
zãlog primit [este de ajuns]. Iar dacã aveþi încredere unul în altul,
atunci sã înapoieze lucrul întrebuinþat cel cãruia i s-a încredinþat ºi sã se
teamã de Allah, Domnul sãu! Sã nu ascundeþi mãrturia(226); cel care
ascunde are o inimã pãcãtoasã ºi Allah este ªtiutor [’Alim] al celor pe
care voi le fãptuiþi!
284. Ale lui Allah sunt toate din ceruri ºi de pre pãmânt. ªi dacã
arãtaþi sau ascundeþi ceea ce este în sufletele voastre, Allah vã va cere
socotealã pentru acest lucru. Apoi El îl va ierta pe cel care El va voi ºi
îl va chinui pe cel care El va voi. Allah este cu putere peste toate!
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285. Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost pogorât de la Domnul sãu,
asemenea ºi dreptcredincioºii. Fiecare [dintre ei] a crezut în Allah, în
îngerii Lui, în scripturile Lui ºi în trimiºii Lui. [ªi ei zic]: “Noi nu facem
nici o deosebire între vreunul dintre trimiºii Sãi”. ªi ei au zis: “Noi
auzim ºi ne supunem! Iertarea Ta [o implorãm], Doamne, ºi la Tine
este întoarcerea!”
286. Allah nu impune nici unui suflet decât ceea ce este în putinþa lui.
El are ca rãsplatã ceea ce ºi-a agonisit [faptele bune] ºi împotriva lui
ceea ce a dobândit [faptele rele]. Doamne, nu ne pedepsi pe noi, dacã
am uitat sau am greºit! Doamne, nu ne împovãra pe noi cu grea
povarã, aºa cum i-ai împovãrat pe cei dinaintea noastrã. Doamne, nu
ne împovãra pe noi cu ceea ce nu putem îndura! ªi ºterge-ne nouã
greºalele noastre ºi iartã-ne pre noi ºi fii milostiv cu noi! Tu eºti Ocro-
titorul nostru, ajutã-ne pe noi sã izbândim asupra celor necredincioºi!

2 • SURAT AL-BAQARA



111

3    SURAT 'AL 'IMRAN (1)

(Medinitã [89]; 200 versete)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Mim.(2)

2. Allah! Nu existã altã divinitate în afarã de El, Cel Viu [Al-Hayy], Cel
Veºnic(3) [Al-Qayyum]!(4)

3. El þi-a pogorât Cartea cu Adevãrul [Coranul], întãrindu-le pe cele de
dinaintea ei. El a pogorât Tora ºi Evanghelia,

3 • SURAT ‘AL-’IMRAN

1) "Sura Familiei 'Imran": Numitã astfel pentru cã trateazã în bunã parte
(versetele 31-63) despre familia lui Isus. Tatãl Fecioarei Maria este numit 'Imran,
în Coran. Elisabeta este o sorã a Mariei. Acestea douã, împreunã cu Isus, Ioan
Botezãtorul, considerat vãr al lui Isus, ºi Zaharia, soþul Elisabetei - formeazã "familia
'Imran". Dupã tradiþie, mama Mariei se numea Ana, iar tatãl ei se numea 'Imran.

2) Vezi nota la sura 2, versetul 1.
3) Aceste versete au fost revelate în legãturã cu delegaþia creºtinilor de la

Najran, în numãr de ºaizeci de cãlãreþi, între care paisprezece nobili, printre ei
numãrându-se prinþul lor Abd al-Masih, povãþuitorul lor Al-Ayham ºi episcopul lor
Abu Haritha ben 'Alqama. Ei s-au înfãþiºat dinaintea Profetului - Allah sã-l bine-
cuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi au stat de vorbã cu el toþi trei. Odatã i-au spus
cã Isus este Dumnezeu, pentru cã el i-a adus pe morþi la viaþã, altã datã i-au spus
cã el este fiul lui Dumnezeu, întrucât el nu avea tatã, iar altã datã i-au spus cã el
ar fi fost unul dintre membrii Sfintei Treimi, întrucât Dumnezeu spunea: "Noi am
fãcut ºi Noi am spus", pe când dacã El ar fi fost unul singur, atunci ar fi zis: "Eu
am fãcut ºi Eu am spus". Atunci Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - le-a zis: Voi nu ºtiþi cã Stãpânul nostru este veºnic viu ºi nu moare ºi
cã Isus este muritor? Ba da! i-au rãspuns ei. Apoi a zis: Voi nu ºtiþi cã nu existã
fiu care sã nu semene cu pãrintele sãu? Ba da! i-au rãspuns ei. Atunci le-a zis: Voi
nu ºtiþi cã Stãpânul nostru ia în seamã toate lucrurile, pe care le apãrã, le
pãstreazã ºi le dãruieºte? Oare avea Isus ceva de acest fel? Nu! au rãspuns ei. I-a
mai întrebat: Voi nu ºtiþi cã nimic din cer ºi de pe pãmânt nu-I este necunoscut lui
Allah? Oare ºtia Isus ceva dintre acestea, afarã de ceea ce a aflat el? Nu! i-au rãs-
puns ei. Apoi i-a întrebat: Voi nu ºtiþi cã Domnul nostru nu mãnâncã nimic, nu bea
nimic ºi nu iese afarã ºi cã Isus mânca, bea ºi ieºea afarã? Ba da! au rãspuns ei.
Atunci, Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - le-a zis lor:
Atunci cum sã fie el aºa cum aþi pretins? ªi ei au tãcut, dar au continuat sã tãgã-
duiascã. Atunci Allah i-a revelat primele optzeci ºi ceva de versete din aceastã
surã.

4) Allah este Creatorul ºi Stãpânul, cel cu calitãþile supreme ºi absolute fãrã de
semãn, care nu este slujit ºi rugat pe merit afarã de El. Vezi 2:255, nota nr. 211.
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5) Al-Furqan, aici Coranul, dar cuvântul desemneazã, în alte contexte, ºi cele-
lalte cãrþi sfinte pentru cã ele disting binele de rãu.

6) Aluzie la bãtãlia de la Badr, prima din istoria Islamului, care a avut loc în
anul 623 (luna Ramadan din anul 2 dupã hegira), între mica comunitate de musul-
mani mekkani ºi sprijinitori ai lor de la Medina ºi o oaste numeroasã a adversarilor
lor de la Mekka. Lupta a avut loc pe platoul Badr, situat la aproximativ 50 mile
sud-vest de Medina. Mica oaste, condusã de Muhammed însuºi, era alcãtuitã din
313 combatanþi credincioºi, în vreme ce oastea mekkanã, bine înarmatã, numãra
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4. Mai înainte, drept cãlãuzã pentru oameni ºi a pogorât Îndreptarul
[Al-Furqan](5). Cei care nu cred în semnele lui Allah vor avea parte de
chin aspru. Allah este Atotputernic [’Aziz] [ºi] Dãtãtor de pedeapsã!
5. Lui Allah nu-I este nimic ascuns, nici de pre pãmânt ºi nici din cer.
6. El este Acela care vã plãmãdeºte în mitre, precum voieºte. Nu este altã
divinitatea în afara Lui, Atotputernicul, Înþeleptul [Al-Aziz, Al-Hakim].
7. El este Acela care þi-a pogorât Cartea. În ea sunt versete desluºite
- ºi ele sunt temeiurile Cãrþii - ºi altele nedesluºite. Cei cu înclinare
[cãtre rãtãcire] în inimi le urmãresc pe acelea în care este nedesluºire,
în cãutarea vrajbei ºi în cãutarea tâlcuirii lor. Dar nu cunoaºte
tâlcuirea lor decât Allah. Aceia care sunt înrãdãcinaþi în ºtiinþã spun:
"Noi credem în ea; toate sunt de la Domnul nostru!" Dar nu cugetã
astfel decât cei dãruiþi cu judecatã.
8. Doamne! Nu duce în rãtãcire inimile noastre, dupã ce Tu ne-ai cãlã-
uzit ºi dã-ne nouã îndurarea Ta, cãci Tu eºti Cel Darnic [Al-Wahhab]!
9. Doamne! Tu îi vei aduna pe oameni într-o Zi, în legãturã cu care
nu este nici o îndoialã. Allah [cu adevãrat] nu-ªi calcã fãgãduinþa!"
10. Acelora care nu cred, nu le vor fi de folos nici averile lor ºi nici
copiii lor la Allah întru nimic. Aceºtia vor fi vreascuri pentru Foc,
11. Asemenea neamului lui Faraon ºi celor de dinaintea lui, care au
tãgãduit semnele Noastre. Dar Allah i-a nimicit pentru pãcatele lor ºi
Allah este aspru în pedeapsã.
12. ªi spune celor care nu cred: “Veþi fi biruiþi [curând] ºi veþi fi adu-
naþi spre Gheena! ªi ce pat groaznic veþi avea!”
13. "Aþi avut un semn în cele douã oºtiri ce s-au ciocnit: o oºtire care
lupta pe calea lui Allah ºi o alta, necredincioasã, care i-a vãzut [pe
credincioºi] de douã ori mai mulþi decât ei, cu proprii lor ochi. Allah îl
întãreºte cu ajutorul Sãu pe cel care voieºte El! În aceasta este o pildã
pentru cei care au ochi sã vadã!"(6)
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14. Frumoasã a fost fãcutã sã parã în ochii oamenilor dragostea pentru
cele jinduite - femeile, progeniturile, multe grãmezi de aur ºi argint, caii
de rasã aleasã, animalele(7) ºi ogoarele. Acestea sunt plãcerea vieþii celei
pãmânteºti, în vreme ce la Allah este buna întoarcere.
15. Spune: „Pot eu sã vã vestesc ceva mai bun decât acestea? Aceia
care sunt cu fricã au de la Domnul lor grãdini pe sub care curg râuri, în
care vor avea veºnic sãlaº, ºi soþii curate ºi mulþumirea lui Allah, cãci
Allah este Cel care îi Vede Bine [Al-Basir] pe robii Sãi,
16. Care zic: „Doamne, noi credem! Iartã-ne nouã greºalele noastre ºi
fereºte-ne pe noi de chinurile Focului!”
17.  [Aceºtia sunt] cei rãbdãtori, cei sinceri, cei smeriþi, cei care dau
milostenie, cei care cer iertare înainte de revãrsatul zorilor.
18. Allah mãrturiseºte cã nu existã altã divinitate în afarã de El. ªi
îngerii ºi cei înzestraþi cu ºtiinþã [mãrturisesc] cu dreptate cã: „Nu existã
altã divinitate afarã de El, Atotputernicul, Înþeleptul [Al-Aziz,
Al-Hakim]”(8)

19. [Unica] religie acceptatã de Allah este Islamul ºi nu au fost deose-
biri între cei cãrora le-a fost datã Scriptura(9) decât dupã ce a ajuns la
ei ªtiinþa(10), din pricina pizmei lor. Iar cel care nu crede în semnele lui
Allah [sã ºtie cã] Allah este grabnic la socotealã!

aproximativ o mie de luptãtori ºi avea printre comandanþii sãi câþiva dintre cei mai
vestiþi rãzboinici din Arabia, între care Abu Jahl, adversar învederat al Islamului.
În ciuda acestor avantaje, oastea musulmanã, condusã de Muhammed, a înregistrat
o strãlucitã victorie, mulþi dintre combatanþii inamicilor, printre care ºi Abu Jahl,
pierind în aceastã bãtãlie care a avut un rol deosebit în consolidarea poziþiei lui
Muhammed ºi a noii comunitãþi.

7) Se au în vedere ovinele, bovinele, caprinele ºi cãmilele.
8) Cînd s-a instalat Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l milu-

iascã! - în Medina, au venit la el doi episcopi din ªam. Au intrat la el ºi l-au
recunoscut dupã descriere. ªi l-au întrebat pe el: Tu eºti Muhammed? Da! le-a
rãspuns el. Apoi l-au mai întrebat: ªi tu eºti Ahmad? Da! le-a rãspuns el. Au zis
apoi: Te întrebãm în legãturã cu o mãrturisire ºi dacã ne vei spune care este, vom
crede în tine ºi te vom crede! Întrebaþi! le-a rãspuns Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Atunci ei i-au zis: Spune-ne care este cea mai
minunatã mãrturisire din Cartea lui Allah? Atunci s-a revelat acest verset ºi cei doi
bãrbaþi au îmbrãþiºat Islamul.

  9) Iudeii ºi creºtinii.
10) Când au aflat cã Islamul este Adevãrul.
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11) Aici cu sensul de: întru totul, pe deplin, cu totul.
12) Aceºtia sunt arabii pãgâni, numiþi astfel pentru cã nu ºtiau sã citeascã ºi

sã scrie sau pentru cã ei nu aveau o Scripturã.
13) Tora ºi Evanghelia, în circulaþie, în epoca aceea.
14) Coranul.
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20. Dacã ei se împotrivesc þie, spune-le: „M-am supus în faþa lui
Allah(11), eu ºi cei care m-au urmat!” ªi spune celor cãrora li s-a dat
Scriptura, precum ºi celor în neºtiinþã(12): „V-aþi supus lui Allah
[îmbrãþiºând Islamul]?” ªi dacã s-au supus, sunt bine cãlãuziþi, iar dacã
nu voiesc, datoria ta este transmiterea [mesajului] ºi Allah este Cel care
îi Vede Bine pe robii Sãi [Al-Basir].
21. Acelora care nu cred în semnele lui Allah ºi-i omoarã pe profeþi
pe nedrept ºi-i omoarã pe aceia dintre oameni care poruncesc
dreptatea, acelora vesteºte-le osândã dureroasã.
22. Aceia sunt cei ale cãror fapte sunt în deºert în aceastã viaþã ca ºi
în Viaþa de Apoi ºi ei nu vor avea sprijinitori!
23. Oare nu i-ai vãzut pe aceia cãrora li s-a dat o parte din Carte?(13)

Ei sunt chemaþi la Cartea lui Allah(14) pentru a judeca în certurile
dintre ei, dar unii dintre ei întorc spatele ºi se îndepãrteazã.
24. Aceasta pentru cã ei zic: "Focul nu ne va atinge decât numai
câteva zile numãrate!" Dar i-a înºelat în credinþa lor ceea ce ei au
nãscocit.
25. Dar cum va fi, când îi vom aduna, într-o Zi în legãturã cu care nu
este nici o îndoialã, când fiecare suflet va fi rãsplãtit dupã ceea ce a
agonisit ºi când ei nu vor fi nicicum nedreptãþiþi!
26. Spune: “O, Doamne, Stãpân peste toate! Tu dai stãpânirea ace-
luia care voieºti Tu ºi iei stãpânirea de la cel care voieºti Tu. Tu îl
cinsteºti pe cel care voieºti Tu ºi îl umileºti pe cel care voieºti Tu. În
mâna Ta se aflã Binele ºi Tu eºti Cel care are putere peste toate.
27. Tu faci sã intre noaptea în zi ºi faci sã intre ziua în noapte. Tu faci
sã se iveascã viul din mort ºi faci sã se iveascã mortul din viu ºi Tu îl
dãruieºti [cu cele necesare traiului] pe cel care voieºti Tu, fãrã a þine
socotealã.
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28. Dreptcredincioºii sã nu-i ia pe necredincioºi drept aliaþi în locul
dreptcredincioºilor. Cel care face aceasta nu va mai avea legãturã cu
Allah, afarã de situaþia în care cãutaþi o pavãzã sã vã feriþi de ei. Dar
Allah vã avertizeazã [asupra pedepsei] Lui. ªi la Allah este întoarcerea.
29. Spune: „De veþi þine ascuns ceea ce se aflã în piepturile voastre
sau de veþi da pe faþã acestea, Allah le ºtie. El ºtie tot ce se aflã în
ceruri ºi tot ceea ce se aflã pe pãmânt. ªi Allah asupra tuturor
lucrurilor are putere.
30.  În ziua în care fiecare suflet se va afla în faþa binelui ce l-a fãcut ºi
a rãului ce l-a fãcut, va dori ca între el ºi acesta [rãul] sã fie o mare
distanþã. Allah vã avertizeazã [asupra pedepsei] Lui. Allah este Iertãtor
cu robii [Sãi].
31. Spune: „[O, Profetule] Dacã Îl iubiþi pe Allah, urmaþi-mã ºi Allah
vã va iubi ºi vã va ierta pãcatele voastre! Allah e Iertãtor, Îndurãtor
[Al-Ghafur, Ar-Rahim]!”.
32. Spune: “Fiþi cu supunere faþã de Allah ºi de Trimis(15), dar dacã
întoarceþi spatele, Allah nu-i iubeºte pe necredincioºi!”
33. Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, familia lui Avraam ºi familia lui
Imran(16) peste toate lumile [din vremea lor],
34. Ca scoborâtori unii din alþii. Allah este Cel care Aude Totul,
Atoateºtiutor [Sami’, ‘Alim].
35. Muierea lui Imran a zis: “Doamne, Îþi juruiesc [numai] Þie ceea ce
este în pântecul meu, devotat numai Þie! Primeºte-l de la mine! Tu eºti
Cel care Aude Totul, Atoateºtiutor [As-Sami’, Al-’Alim](17)!”.
36. ªi când a nãscut, a zis  ea: “Doamne, am zãmislit o copilã!”, dar
Allah ºtia bine ceea ce nãscuse ea. ªi un bãiat nu este întocmai ca o
copilã!(18) “Eu i-am pus numele Maria(19) ºi o încredinþez pe ea ºi pe
scoborâtorii ei ocrotirii Tale, împotriva lui ªeitan cel izgonit!(20)”.
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15) Profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
16) Imran este tatãl Mariei, mama lui Isus.
17) Vezi introducerea Coranului, capitolul IV (Isus Christos în Coranul cel

Sfânt).
18) Pentru cã nu erau acceptaþi pentru a fi juruiþi lui Allah decât bãieþii, iar

bãiatul pe care l-a cerut ea nu este la fel ca fetiþa care i-a fost dãruitã.
19) În limba lor înseamnã "adoratoarea, slujitoarea Domnului".
20) Epitet al lui ªeitan cel izgonit.
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21) Zaharia (în arabã Zakariya) este tatãl lui Ioan Botezãtorul (în arabã Yahya).
22) "Un cuvânt al lui Allah": O poruncã a lui Allah. Referitor la Isus care s-a

nãscut fãrã sã aibã tatã, din porunca lui Allah, care a zis: "Fii!"
23) Þie, o, Muhammed!
24) Contextul indicã aici cã este vorba de o tragere la sorþi.
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37. Domnul ei a acceptat-o cu bunã primire ºi a lãsat-o sã creascã cu
bunã creºtere ºi a încredinþat-o lui Zaharia(21). ªi de fiecare datã când
intra Zaharia la ea în templu, gãsea lângã ea mâncare. ªi a întrebat-o
el: “O, Maria, de unde ai aceasta?” Iar ea îi rãspundea: “Ea este de la
Allah!” Allah îl hrãneºte pe cel pe care El voieºte, fãrã socotealã!
38. Atunci, Zaharia s-a rugat Domnului sãu, zicând: “Doamne,
dãruieºte-mi mie de la Tine vlãstare binecuvântate, cãci Tu eºti Cel
care Aude ruga!”.
39. Atunci, l-au chemat îngerii, în vreme ce el se ruga, stând în pi-
cioare, în templu, [zicându-i]: “Iatã cã Allah þi-l vesteºte pe Yahya, care
va adeveri un cuvânt al lui Allah(22). [ªi el va fi] un bãrbat nobil,
neprihãnit, un profet dintre cei evlavioºi”.
40. El a zis: “Doamne, cum sã am eu un bãiat, când m-au ajuns
bãtrâneþile, iar muierea mea este stearpã?” ªi i-a rãspuns [Allah]:
“Aºa!” Allah face ceea ce voieºte!
41. A zis [Zaharia]: “Doamne, dã-mi mie un semn!”. I-a rãspuns [Allah]:
“Semnul tãu va fi cã nu vei putea vorbi cu oamenii, vreme de trei zile,
decât prin semne! Pomeneºte-L pe Domnul tãu des ºi laudã-L pe El
seara ºi dimineaþa!”.
42. Îngerii au zis: “O, Maria! Allah te-a ales ºi te-a fãcut curatã. El
te-a ales peste femeile lumilor!
43. O, Maria! Fii cu ascultare faþã de Stãpânul tãu, prosterneazã-te ºi
pleacã-te, rugându-te împreunã cu cei ce se pleacã!”
44. Acestea sunt dintre veºtile necunoscutului pe care Noi þi le reve-
lãm.(23) Tu nu ai fost lângã ei, când ei au aruncat calemurile lor
[pentru a hotãrî] care dintre ei s-o ocroteascã pe Maria ºi nu ai fost
lângã ei nici când ei au avut discuþia.(24)
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25) Mesia, Isus.
26) Traducere a cuvântului arab kahl, care înseamnã bãrbat între 30-50 de

ani.
27) Isus a readus la viaþã patru suflete: pe Lazãr, care-i era prieten, pe fiul

vãduvei din Nain, pe fiica lui Iair ºi pe Sam, fiul lui Noe, dupã cum au menþionat
Al-Qortobi ºi alþii.

28) Ibn Kathir a zis, în acest sens: În aceasta se aflã dovada cã Isus a abrogat
o parte din Legea Torei.
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45. Îngerii au zis: “O, Maria! Allah îþi vesteºte un Cuvânt din partea
Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa(25), fiul Mariei, mãreþ în aceastã lume
ca ºi în lumea de Apoi ºi unul dintre cei mai apropiaþi [de Allah].
46. El le va vorbi oamenilor din pruncie, la fel ºi când va fi bãrbat între
douã vârste(26) ºi va fi dintre cei evlavioºi”.
47. Ea a zis: “Doamne, cum sã am un copil fãrã sã mã fi atins un
bãrbat?” I-a rãspuns El: “Întocmai aºa!” Allah creeazã ceea ce voieºte
El. Când El hotãrãºte un lucru, El spune doar “Fii” ºi el este de
îndatã!
48. ªi El îl va învãþa scrierea ºi înþelepciunea, Tora ºi Evanghelia.
49. ªi trimis la fiii lui Israel [le va zice]: “Eu vin la voi cu semn de la
Domnul vostru! Eu plãmãdesc pentru voi din lut ca un chip de pasãre ºi
suflu asupra sa ºi se va face o pasãre vie, cu voia lui Allah. ªi-i voi
tãmãdui pe orb ºi pe lepros, ºi-i voi învia pe morþi(27), cu voia lui Allah.
Eu vã voi vesti ceea ce  mâncaþi ºi ceea ce pãstraþi în casele voastre. În
aceasta este un semn pentru voi, dacã voi sunteþi credincioºi!
50. Eu întãresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de  mine ºi
vã voi îngãdui o parte din cele ce v-au fost oprite(28). Eu v-am adus
semne de la Domnul vostru, deci fiþi cu fricã de Allah ºi daþi-mi
ascultare!
51. Allah este Stãpânul meu ºi Stãpânul vostru. Aºadar, adoraþi-L pe
El!  Aceasta este o cale dreaptã!”
52. Apoi, când Isus a simþit necredinþa lor, le-a zis: “Cine sunt sprijini-
torii mei [în chemarea] la Allah?” Apostolii au rãspuns: “Noi suntem
sprijinitorii [religiei] lui Allah! Noi credem în Allah ºi fã mãrturie cã noi
[lui Allah] Îi suntem supuºi [musulmani]!
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29) Cei care fac mãrturie cã nu existã alt Dumnezeu afarã de Allah ºi cã
Muhammed este Trimisul lui Allah. Dupã o altã interpretare, cei care fac mãrturie
cã Allah este Unic ºi cã Isus este un profet.

30) Iudeii, încercând sã-l omoare pe Isus.
31) Iudeii.
32) Apostolii ºi cei care au crezut în profeþia lui.
33) Coranul.
34) Adicã situaþia lui Isus, pe care l-a creat fãrã sã aibã un tatã, ceea ce este

într-adevãr un lucru ciudat, este similarã cu situaþia lui Adam, l-a creat fãrã sã aibã
nici tatã, nici mamã, apoi i-a zis "Fii!" ºi el a fost.

35) Acest lucru s-a întâmplat în anul delegaþiilor, respectiv anul 10 dupã
hegira, când a sosit ºi aceastã delegaþie a creºtinilor din Najran - regiune din
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53. Doamne! Noi credem în ceea ce Tu ai pogorât ºi-l urmãm pe
Trimis, deci scrie-ne pe noi printre cei care fac mãrturie”.(29)

54. ªi ei au viclenit(30), dar Allah a fãcut ca planurile lor sã nu
izbuteascã, fiindcã Allah este cel mai bun dintre plãnuitori!
55. Când Allah a spus: “O, Isus! Eu îþi voi da o rãsplatã îmbelºugatã,
te voi înãlþa la Mine, te voi mântui de cei care nu cred(31) ºi îi voi pune
pe cei care te-au urmat(32) peste cei care nu cred pânã în ziua Învierii.
Apoi la Mine va fi întoarcerea voastrã ºi Eu voi judeca asupra celor în
care voi nu vã înþelegeþi.
56. Cât despre cei care au tãgãduit, pe ei îi voi supune la chinuri grele
atât în aceastã lume, cât ºi în Lumea de Apoi ºi ei nu vor avea pe
nimeni sã-i ajute.”
57. Cât despre cei care cred ºi sãvârºesc fapte bune, El le va da
rãsplata cuvenitã lor. Allah nu-i iubeºte pe cei nelegiuiþi!
58. Acestea þi le recitãm þie din versete ºi Mesajul Înþelepciunii.(33)

59. Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam(34), pe care El l-a
fãcut din lut ºi apoi i-a zis lui "Fii" ºi el a fost.
60. Adevãrul vine de la Domnul tãu ºi nu va fi dintre aceia care se
îndoiesc!
61. Acelora care se contrazic cu tine [o, Muhammed], în privinþa lui
[Isus], dupã ºtiinþa care ai primit-o, spune-le: „Veniþi, sã-i chemãm pe
fraþii noºtri ºi pe fii voºtri, pe muierile noastre ºi pe muierile voastre,
pe noi înºine ºi pe voi înºivã, apoi sã ne rugãm ºi sã chemãm blestemul
lui Allah asupra celor ce mint!(35)”.
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Yemen, situatã la peste 300 kilometri nord de Saana, în apropiere de graniþa cu
actualul Regat Arab Saudit. Creºtinismul a ajuns aici prin intermediul
comercianþilor din zonã. Aceastã delegaþie a avut o disputã cu Muhammed, în
legãturã cu Isus, fiul Mariei. El i-a îndemnat sã blesteme, zicând: "Doamne,
blestemã-l pe acela dintre noi care minte în legãturã cu Isus!". Ei au apelat la
autoritãþile lor în materie care i-au sfãtuit sã nu facã acest lucru pentru cã
Muhammed are dreptate ºi el este un profet, iar ceea ce i-a relatat Allah repre-
zintã adevãrul, iar dacã el îi va blestema, ei vor pieri. Atunci s-au întors în þinutul
lor. Ibn Abbas a zis: „Dacã ar fi ieºiþi aceia care-l blestemã pe Trimisul lui Allah -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -, atunci când se vor întoarce, nu vor
mai gãsi nici familii, nici averi!”

36) Veniþi, sã fim cu toþii pe picior de egalitate.
37) S-a arãtat cã Ibn Abbas a spus cã rabinii evreilor ºi creºtinii din Najran

s-au adunat la Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi
s-au luat la ceartã în privinþa lui Avraam. Evreii au zis: el a fost iudeu! Creºtinii
au zis, la rândul lor: el a fost creºtin. ªi atunci Allah a revelat acest verset.

38) Profetul Muhammed
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62. Aceasta este povestea cea adevãratã ºi nu existã divinitate în
afarã de Allah, iar Allah este Puternic, Înþelept [Al-’Aziz, Al-Hakim].
63. Iar dacã ei întorc spatele, Allah îi ºtie pe cei care seamãnã stricare!
64. Spune: „O, voi oameni ai Scripturii, veniþi la un cuvânt comun
între noi ºi voi(36): sã nu-L adorãm decât pe Allah, sã nu-L asociem cu
nimic, sã nu ne luãm unii pe alþii drept dumnezei, în afarã de Allah.
Apoi dacã ei vor întoarce spatele, spuneþi-[le]: Mãrturisiþi [cel puþin] cã
noi suntem supuºi!”.
65. O, voi oameni ai Scripturii, de ce vã contraziceþi asupra lui
Avraam, când Tora ºi Evanghelia nu au fost revelate decât dupã el?
Voi nu aveþi judecatã?
66. Voi sunteþi aceia care aþi avut dispute asupra lucrurilor de care
aþi avut cunoºtinþã, dar de ce stârniþi dispute despre lucruri pe care
nu le cunoaºteþi? ªi Allah ºtie, în vreme ce voi nu ºtiþi!
67. Avraam nu a fost nici iudeu, nici creºtin. El a fost credincios
adevãrat ºi întru totul supus lui Allah [musulman], ºi nu a fost dintre
cei care-I fac semeni(37).
68. Cei mai îndreptãþiþi oameni sã se socoteascã apropiaþi de Avraam
sunt aceia care l-au urmat pe el ºi pe acest Profet(38) ºi aceia care
cred. Iar Allah este Ocrotitorul credincioºilor.
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39) Coranul sau semnele lui Allah.
40) Iudeii.
41) Profeþia.
42) Qintal – aici cu sensul de bani mulþi
43) Aici cu sensul de sumã de bani neînsemnatã.
44) Adicã îi împinge pe ei la hainie pretenþia cã Allah le-a îngãduit lor banii

ºi averile celor neînvãþaþi, adicã ai arabilor ºi ai altora.
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69. O parte dintre oamenii Scripturii ar fi vrut sã vã pricinuiascã rãtã-
cirea, dar ei nu-ºi pricinuiesc decât lor înºiºi rãtãcire, fãrã sã-ºi dea
seama.
70. O, voi oameni ai Scripturii, de ce tãgãduiþi [voi] versetele lui
Allah(39), când voi mãrturisiþi [cã sunt de la El]?
71. O, oameni ai Scripturii, de ce îmbrãcaþi voi adevãrul cu neadevãr
ºi ascundeþi adevãrul cu bunã ºtiinþã?
72. O parte dintre oamenii Scripturii(40) zic: “În faptul zilei, [prefaceþi-
vã cã voi] credeþi în ceea ce li s-a revelat celor care cred, dar lepãdaþi-
vã [de aceasta] la sfârºitul ei; poate cã ei se vor întoarce [la vechea  lor
religie]!
73. [Oamenii Cãrþii spun semenilor lor:] „ªi nu credeþi decât numai
acelora care urmeazã religia voastrã!” Spune: „Adevãrata Cãlãuzire
este Cãlãuzirea lui Allah!” [ªi ei mai spun]: „altuia s-ar fi putut sã i se
dea asemenea cu aceea ce vi s-a dat vouã, astfel încât ei [musulmanii]
sã nu poatã sã aducã vorba împotriva voastrã la Domnul vostru”.
Spune[-le] lor: „În adevãr, harul (41) este în mâna lui Allah; El îl dãruieºte
aceluia care voieºte El. Allah este Cel cu Har Nemãrginit, Atoateºtiutor
[Al-Wasi’, Al-Alim]
74. Allah alege pentru îndurarea Sa pe acela care voieºte El, cãci
Allah este Cel cu har nemãrginit.
75. Printre oamenii Scripturii [iudeii] sunt unii care, dacã le-ai
încredinþat un qintal(42), þi-l dau înapoi, dar printre ei sunt ºi alþii care,
dacã le-ai încredinþat un dinar(43) nu þi-l dau înapoi decât dacã tu stãrui
fãrã încetare. ªi toate astea pentru cã ei zic: “Noi nu avem datorinþã
faþã de aceºti neînvãþaþi(44)”. ªi ei spun minciuni împotriva lui Allah cu
bunã ºtiinþã.
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45) Evreii
46) Tora
47) Isus, la care se face aluzie ºi în versetul anterior.
48) Conform acestui verset, Allah a cerut fiecãruia dintre trimiºii sãi anteriori,

ºi ca o condiþie prealabilã misiunii lor, sã recunoascã ºi sã anunþe venirea lui
Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -  drept Trimis.
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76. Dimpotrivã, cei care-ºi þin fãgãduinþa ºi au fricã [de Allah], [aceia
trebuie sã ºtie cã] Allah îi iubeºte pe cei care se tem [de El].
77. Însã aceia care-ºi vând fãgãduinþa datã lui Allah ºi jurãmintele lor
pe un preþ de nimic, aceia nu vor avea  parte în Viaþa de Apoi; Allah
nu le va vorbi lor, nici nu-ºi va îndrepta privirea spre ei în Ziua Învierii
ºi nici nu-i va curãþi pe ei. ªi vor avea ei parte de chin dureros.
78. Printre ei(45) sunt unii care stâlcesc Cartea(46) cu limbile lor, pentru
ca sã vã facã sã credeþi cã [aceasta] este din Carte, însã aceasta nu
este din Carte, ºi ei spun: “Aceasta este de la Allah”, fãrã ca sã fie de
la Allah. Ei spun minciuni împotriva lui Allah cu bunã ºtiinþã.
79. Nu se cuvine ca un om cãruia Allah i-a dãruit Cartea, Cârmuirea ºi
Profeþia sã spunã apoi lumii: “Fiþi adoratorii mei, ºi nu ai lui Allah”, ci
[se cuvine sã spunã]: “Fiþi supuºi Domnului, pentru cã voi aþi învãþat
[pe alþii] Cartea ºi aþi  iscodit-o”.
80. ªi el(47) nu vã va  putea porunci sã-i luaþi pe îngeri ºi pe profeþi
drept Domni. Oare ar putea sã vã porunceascã necredinþa dupã ce
aþi fost  supuºi [ai lui Allah, musulmani]?!
81. ªi când Allah a încheiat un legãmânt cu profeþii, [le-a zis El]: “Vã
dau vouã o Carte ºi Înþelepciune. Apoi, dacã va  veni la voi un trimis
pentru a întãri ceea ce aveþi, voi trebuie sã credeþi în el ºi sã-l
sprijiniþi!”. Le-a zis El: “Consimþiþi voi ºi acceptaþi aceastã învoialã cu
Mine?” “Consimþim!” au rãspuns ei. Atunci a zis Allah: “Aºadar fiþi
martori, iar Eu Mã aflu împreunã cu voi printre cei ce fac
mãrturie!”(48)

82. ªi oricine va respinge dupã aceasta, aceia sunt nelegiuiþi.
83. Doresc ei o altã religie decât religia lui Allah, de vreme ce Lui I
s-au supus, de voie ori de nevoie? Toate din ceruri ºi de pre pãmânt la
El se întorc.
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49) Nepoþii lui Iacob, adicã descendenþii fiilor sãi. ªi au fost aceste seminþii în
numãr de douãsprezece.

50) Aluzie la iudeii care au crezut în Moise, dar când a venit Isus nu au crezut
în el, iar când a venit Muhammed au devenit ºi mai necredincioºi.

51) Se adreseazã dreptcredincioºilor.
52) Omar ben al-Khattab (al doilea dintre cei patru califi dreptcredincioºi, 634-

644). Lucrul cel mai drag pe care l-a posedat, grãdinile din Khaybar, oazã pe
drumul de la Medina spre Damasc, le-a dãruit pe calea lui Allah. La fel a procedat
ºi Abu Talha (unul dintre companionii apropiaþi ai profetului Muhammed) ºi alþii
dintre companionii Profetului.
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84. Spune, [o, Muhammed]: “Noi credem în Allah, în ceea ce ne-a po-
gorât nouã ºi a pogorât lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob ºi
seminþiilor(49), precum ºi în [cãrþile] date lui Moise, lui Isus ºi tuturor
profeþilor de cãtre Domnul lor. Noi nu facem nici o deosebire între ei ºi
noi Lui Îi suntem supuºi [musulmani]”.
85. Acela care doreºte o altã religie decât Islamul, nu-i va fi
acceptatã, ºi el se va afla în Lumea de Apoi printre cei pierduþi.
86. Cum sã-i cãlãuzeascã Allah pe aceia care au refuzat credinþa,
dupã ce au crezut ºi dupã ce au mãrturisit cã Trimisul este adevãrat ºi
dupã ce le-au venit semnele limpezi? Allah nu-i cãlãuzeºte pe oamenii
nelegiuiþi!
87. Rãsplata acestora este blestemul lui Allah, al îngerilor ºi al tuturor
oamenilor!
88. În veci vor rãmâne în el [în Iad], iar chinurile lor nu vor fi uºurate
ºi nici rãgaz nu li se va da,
89. Afarã de aceia care se cãiesc dupã aceea ºi se îndreaptã, cãci
Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Al-Ghafur, Al-Rahim].
90. Acelora  care nu mai cred dupã ce înainte crezuserã, iar apoi
sporesc necredinþa lor nu le va fi primitã cãinþa ºi aceia sunt cei
rãtãciþi(50).
91. De la aceia care nu cred ºi mor necredincioºi nu se va primi
niciodatã de la vreunul dintre ei nici chiar întregul pãmânt în aur, chiar
dacã ei ar voi sã se rãscumpere cu el. Aceia vor avea parte de chin
dureros ºi ei nu vor avea pe nimeni sã-i ajute.
92. Voi(51) nu veþi ajunge la [adevãrata] evlavie decât dacã veþi face
daruri din ceea ce vã este drag(52). ªi Allah ºtie tot ceea ce voi dãruiþi.
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53) Profetul Iacob care ºi-a interzis carnea ºi laptele de cãmilã.
54) Aici cu sensul de politeist.
55) Unul din vechile nume ale sanctuarului de la Mekka.
56) Prin "toate lumile" se poate înþelege Universul, cu toate fiinþele, cu toate

comunitãþile, cu toate regnurile.
57) În aceastã Casã, prin care se are în vedere templul Al-Kaaba.
58) Piatra pe care a stat în picioare Avraam, pentru a completa pãrþile supe-

rioare ale zidurilor templului Al-Kaaba. Aceastã piatrã se aflã ºi în momentul de
faþã în apropiere de Al-Kaaba.

59) Dar refuzã sã împlineascã.
60) Allah nu are nevoie de fãpturi, ci numai ele au nevoie de El.
61) Coranul.
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93. Toate mâncãrurile le-au fost îngãduite fiilor lui Israel, în afarã de
ceea ce Israel(53) însuºi ºi-a oprit, înainte ca Tora sã fi fost trimisã.
Spune-le: "Aduceþi Tora ºi citiþi-o, dacã ceea ce spuneþi voi este ade-
vãrat!"
94. ªi aceia care nãscocesc dupã toate acestea minciuni  pe seama
lui Allah, aceia sunt cu adevãrat nelegiuiþi.
95. Spune: “Allah a grãit adevãr! Urmaþi, aºadar, religia lui Avraam
cel drept întru credinþã, care nu a fost pãgân!(54)”
96. Cea dintâi Casã [de închinare] ridicatã pentru oameni este aceea
din Bakka(55), cea binecuvântatã ºi cãlãuzire pentru toate lumile.(56)

97. În ea(57) sunt semne limpezi, [printre care] locul(58) unde a stat
Avraam, iar acela care intrã în ea este în siguranþã. Este o datorie a
oamenilor faþã de Allah [sã împlineascã] Pelerinajul la aceastã Casã,
dacã au mijloacele pentru aceasta. Cât despre aceia care
tãgãduiesc(59), Allah nu are nevoie de aceste lumi(60).
98. Spune: “O, oameni ai Scripturii, de ce tãgãduiþi semnele lui
Allah(61)? Doarã Allah este martor la cele pe care le fãptuiþi!”
99. Spune: “O, oameni ai Scripturii, de ce îi abateþi de la calea lui
Allah pe cei care cred ºi de ce voiþi voi sã o faceþi strâmbã când voi
sunteþi martori?” Iarã Allah nu este cu nebãgare de seamã faþã de
ceea ce faceþi voi.
100. O, voi cei care credeþi! Dacã voi urmaþi unei pãrþi dintre aceia
cãrora li s-a dãruit Cartea, aceasta vã va împinge de la credinþa
voastrã, fãcându-vã din nou necredincioºi!
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62) Prin cuvântul Habl (Frânghie) se are în vedere - dupã diverse interpretãri
- fie Coranul, fie legãmântul, fie religia islamicã în general, dar cel mai probabil
se are în vedere Coranul, ca legãturã între Allah ºi creaturile sale.

63) Aºa cum s-au separat iudeii ºi creºtinii… sau cum aþi fost ºi voi înainte de
apariþia Islamului, când eraþi mãcinaþi de rãzboaiele intertribale.

64) În textul Coranului apar cuvintele ma'ruf, care înseamnã "recunoscut" (de
cãtre toatã lumea ca fiind bun sau drept) ºi munkar, care înseamnã "necunoscut"
(ºi respins, ca fiind rãu, de cãtre toatã lumea).

65) Adicã iudeii ºi creºtinii.
66) Adicã în Paradis.
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101. ªi cum aþi putea voi sã tãgãduiþi, când vi se recitã versetele lui
Allah ºi între voi se aflã Trimisul Lui? Iar acela care se va þine neclintit
de Allah, va fi cãlãuzit pe un drum drept.
102. O, voi cei care credeþi! Fiþi cu fricã de Allah, aºa cum se cuvine
sã fie frica de El ºi sã nu vã sãvârºiþi din viaþã decât fiind musulmani!
103. ªi þineþi-vã cu toþii strâns de Frânghia lui Allah(62) ºi nu vã scin-
daþi(63)! ªi aduceþi-vã aminte de îndurarea lui Allah pentru voi, cãci aþi
fost duºmani [înainte de Islam] ºi a fãcut pace între inimile voastre [la
primirea Islamului] ºi prin harul Lui aþi devenit fraþi ºi aþi fost pe
marginea prãpastiei Focului, iar El v-a salvat de la el. Aºa va face
Allah semnele sale limpezi, pentru ca voi sã fiþi bine cãlãuziþi.
104. Sã se facã din voi o comunitate care sã cheme la tot ceea ce
este bun, sã porunceascã ceea ce este drept [ma’ruf] ºi sã opreascã
de la ceea ce este nedrept [munkar]!(64) Aceºtia sunt cei care
izbândesc.
105. Nu fiþi asemenea acelor care s-au scindat ºi au fost cu
neînþelegere dupã ce le-au venit semnele limpezi, cãci aceia(65) vor
avea parte de chin cumplit!
106. Într-o Zi, unele chipuri se vor lumina, iar alte chipuri se vor întu-
neca. Acelora cu chipurile întunecate [li se va spune]: “V-aþi lepãdat
de credinþã, dupã ce aþi fost credincioºi? Gustaþi atunci chinurile
pentru cã v-aþi lepãdat de credinþã!”.
107. Cât despre cei cu chipurile luminoase, ei se vor afla sub
îndurarea lui Allah(66) ºi în ea vor sãlãºlui în veci.
108. Acestea sunt versetele lui Allah. Noi þie, [Muhammed], þi le
recitãm întru adevãr. ªi Allah nu voieºte nedreptãþirea lumilor.
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67) Toate lucrurile oamenilor, rãsplãtindu-l pe fiecare dupã cele fãptuite.
68) Adicã iudeii, cãrora le-a fost datã Tora, ºi creºtinii, cãrora le-a fost datã

Evanghelia.
69) În Cartea revelatã lui Muhammed.
70) Care cred în scripturile lor ºi în Cartea trimisã nouã.

3 • SURAT ‘AL-’IMRAN

109. Ale lui Allah sunt cele din ceruri ºi de pre pãmânt ºi la Allah se
întorc toate(67).
110. Sunteþi cea mai bunã comunitate care s-a ivit pentru oameni.
Voi porunciþi ceea ce este drept ºi opriþi ceea ce este nedrept ºi credeþi
în Allah. Dacã oamenii Scripturii(68) ar fi crezut(69) ar fi fost bine pentru
ei. Printre ei sunt ºi credincioºi(70), dar cei mai mulþi dintre ei sunt
nelegiuiþi.
111. Ei nu vor putea niciodatã sã vã pricinuiascã decât numai micã
vãtãmare [cu vorba]. Iar dacã se vor lupta cu voi, vã vor întoarce
spatele [fugind] ºi nu vor fi ajutaþi [de nimeni].
112. Ei sunt loviþi de umilinþã, oriunde se aflã, doar dacã vor fi ajutaþi
de Allah sau de un legãmânt cu oamenii. Ei ºi-au atras mânia lui Allah
ºi umilinþa cade asupra lor ºi asta pentru cã au tãgãduit semnele lui
Allah ºi ºi-au omorât profeþii pe nedrept; aceasta pentru cã s-au
rãzvrãtit [împotriva lui Allah] ºi au întrecut mãsura.
113. Dar ei nu sunt toþi la fel. Se aflã printre oamenii Scripturii o
comunitate dreaptã, care recitã versetele lui Allah în timp de noapte ºi
se prosterneazã [rugându-se].
114. Ei cred în Allah ºi în Ziua de Apoi, poruncesc ceea ce este
drept ºi opresc de la ceea ce este nedrept ºi se grãbesc la faptele
bune; aceºtia sunt printre cei cucernici.
115. ªi binele pe care ei îl fac nu poate fi tãgãduit, cãci Allah îi ºtie
bine pe cei cuvioºi.
116. Cât despre cei care au tãgãduit, nici averile lor, nici copiii lor nu
le vor fi de nici un folos la Allah. Aceºtia sunt oaspeþii Focului ºi în el
vor sãlãºlui veºnic.
117. Ceea ce cheltuiesc ei în aceastã viaþã seamãnã cu un vânt care
aduce frig tãios, ce se abate peste ogoarele unor oameni, care au fost
nedrepþi cu ei înºiºi, ºi le prãpãdeºte. Aºadar, nu Allah i-a nedreptãþit,
ci ei înºiºi s-au nedreptãþit.
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71) În toate scripturile.
72) Este vorba de lupta de la Uhud, care a reprezentat o mare încercare

pentru tânãra comunitate musulmanã. În dimineaþa zilei de 3 ªawwal din anul 3
h. (ianuarie 625), cei 700-1000 luptãtori musulmani au ocupat poziþii de luptã la
poalele muntelui Uhud, situat la circa trei mile nord de oraºul Medina, pentru a
stãvili marºul oºtii mekkane, alcãtuite din circa 3000 de luptãtori, conduºi de Abu
Sufyan, care voia sã anihileze tânãra comunitate ce-ºi avea sediul în Medina.
Oastea condusã de Muhammed a fost însã înfrântã, Profetul însuºi fiind rãnit în
luptã, dar când a doua zi el a revenit pe câmpul de luptã în fruntea oºtii sale,
oastea mekkanã s-a retras ºi Medina a fost salvatã. Aceastã luptã ºi rezultatul ei
au fost pentru tânãra comunitate musulmanã o lecþie pentru ceea ce au însemnat
credinþa, fermitatea ºi statornicia (vezi verset 3:152 ºi nota).

73) Este vorba de Banu Haritha ºi de Banu Salma (din Khazraj), care au vrut
sã pãrãseascã câmpul de luptã, abandonându-i pe credincioºi, urmând exemplul
ipocritului Abdullah ben Salul, care s-a întors cu o treime din oºtire. Dar i-a ajuns
din urmã Abdullah ben Amr ben Haram ºi a insistat, reuºind sã-i convingã sã se
întoarcã.
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118. O, voi cei care credeþi! Nu luaþi prieteni de încredere dintre cei
ce nu sunt ai voºtri, cãci ei nu vor înceta sã vã încurce! Ei doresc numai
rãul vostru. Ura se iveºte din gurile lor, dar ceea ce ascund piepturile
lor e ºi mai mare. Noi v-am arãtat vouã semnele limpezi, dacã voi
puteþi pricepe.
119. Iatã cã voi îi iubiþi pe ei, în vreme ce ei nu vã iubesc pe voi. Voi
credeþi în întreaga Carte(71). Când se întâlnesc cu voi, ei zic: “Noi
credem [în Islam]”, dar când rãmân singuri, îºi muºcã vârfurile
degetelor de ciudã împotriva voastrã. Spune: “Pieriþi cu ciuda
voastrã!”. Allah doarã cunoaºte prea bine lãuntrul piepturilor.
120. Dacã voi aveþi parte de ceva bun, ei sunt mâhniþi, iar dacã vi se
întâmplã ceva rãu, ei se bucurã de aceasta. Însã dacã veþi fi cu rãbdare
ºi vã veþi teme [de Allah], viclenia lor nu vã va pricinui nimic rãu. Allah
cunoaºte prea bine ceea ce fac ei.
121. [Adu-þi aminte, o, Muhammed,] când ai plecat dimineaþa de la
familia ta, pentru a stabili credincioºilor locurile de luptã!(72) Allah este
Cel care Aude Totul, Atoateºtiutor [As-Sami, Al-’Alim].
122. [Adu-þi aminte], când douã oºtiri de-ale voastre(73) s-au gândit sã
se întoarcã, [socotind cã nu vor izbândi], dar Allah a fost Ocrotitorul
lor?! Pe Allah trebuie sã se bizuie credincioºii!
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74) Este vorba de bãtãlia de la Badr din anul 2h (624), prima confruntare din-
tre Profet ºi pãgânii de la Mekka, în care comunitatea musulmanã (deºi în numãr
mic ºi slab înarmatã) a ieºit victorioasã, ceea ce a avut consecinþe favorabile pentru
Islam (vezi 3:13 ºi nota).

75) Nu a trimis îngerii ca întãriri decât pentru a spori forþa ºi curajul în inimile
lor.

76) Numai Allah hotãrãºte în legãturã cu aceasta.
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123. Allah v-a fãcut biruitori la Badr(74),  mãcar cã eraþi umili. Deci fiþi
cu fricã de Allah ºi poate cã voi o sã fiþi mulþumitori!
124. [ªi adu-þi aminte], când tu le-ai spus credincioºilor: “Nu v-a
îndestulat  Domnul vostru ajutându-vã cu trei mii de îngeri pogorâþi
[anume pentru aceasta]?!”
125. Ba da! Dacã voi rãbdaþi ºi aveþi fricã [de Allah], atunci când
[duºmanii] se nãpustesc asupra voastrã numaidecât, Domnul vostru vã
va trimite întãri cinci mii de îngeri înzestraþi cu semne.
126. ªi Allah nu a fãcut-o(75) decât o veste bunã ºi pentru ca inimile
voastre sã se liniºteascã prin aceasta. Victoria nu poate veni decât de
la Allah, Puternicul, Înþeleptul [Al-’Aziz, Al-Hakim];
127. Pentru a nimici o parte dintre necredincioºi sau pentru a-i
supune prin umilire, astfel încât sã se întoarcã dezamãgiþi.
128. Tu, [Muhammed,] nu ai nici un amestec în aceasta; fie cã El pri-
meºte cãinþa lor, fie cã îi osândeºte, pentru cã ei sunt într-adevãr
nelegiuiþi(76).
129. Ale lui Allah sunt toate cele din ceruri ºi de pre pãmânt; El iartã
pe cine voieºte ºi osândeºte pe cine voieºte. Cãci Allah este Iertãtor,
Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
130. O, voi cei care credeþi, nu luaþi camãtã înmulþitã fãrã mãsurã. ªi
fiþi cu fricã de Allah, ca sã izbândiþi!
131. ªi fiþi cu teamã de Focul cel pregãtit pentru necredincioºi!
132.ªi fiþi supuºi faþã de Allah ºi faþã de Trimis, ca sã fiþi iertaþi!
133. ªi grãbiþi-vã spre iertarea Domnului vostru ºi spre Raiul cel întins
cât cerurile ºi pãmântul, pregãtit pentru cei evlavioºi,
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77) Pãcat mare.
78) Prin sãvârºirea pãcatelor.
79) Coranul.
80) Cuvântul arab Bayan, care are ºi sensul de Coran.
81) Adversarii voºtri.
82) Le facem sã alterneze, o datã în favoarea unui grup, altã datã în favoarea

altui grup.
83) Când aþi vãzut în jurul vostru semeni uciºi.
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134. Care dau milostenii atât atunci când au parte de belºug, cât ºi
atunci când sunt la necaz, care-ºi stãpânesc mânia ºi care iartã
oamenilor, cãci Allah îi iubeºte  pe cei care plinesc fapte bune
135. ªi pe cei care, dacã au sãvârºit o faptã josnicã(77) sau au fost
nedrepþi cu propriile lor suflete(78), îºi aduc aminte de [mãreþia lui]
Allah ºi cer iertare pentru pãcatele lor - ºi cine poate ierta pãcatele
decât Allah?! - ºi care nu persistã cu bunã ºtiinþã în ceea ce sãvârºesc.
136. Rãsplata acestora va fi iertarea Domnului lor ºi Grãdini pe sub
care curg pâraie ºi în ele vor avea sãlaº veºnic. ªi ce minunatã
rãsplatã pentru cei care fac bine!
137. Înainte de voi, multe legi s-au statornicit. Umblaþi prin lume ºi
vedeþi care-i sfârºitul mincinoºilor!
138. Aceasta(79) este desluºire(80) pentru oameni, cãlãuzire ºi îndemn
pentru cei cu fricã [de Allah].
139. Nu fiþi slabi ºi nici întristaþi, cãci voi veþi fi cei biruitori, dacã
sunteþi credincioºi!
140. Dacã aþi primit o ranã, ºi ceilalþi(81) oameni au primit rãni ase-
menea ei. Astfel schimbãm Noi aceste zile între oameni(82), pentru ca
Allah sã-i cunoascã pe cei care cred ºi sã aleagã dintre voi martiri.
Allah nu-i iubeºte pe cei nelegiuiþi!
141. ªi pentru ca Allah sã-i deosebeascã pe cei care cred ºi sã-i
pedepseascã pe cei necredincioºi.
142. Sau aþi crezut voi cã veþi intra în Rai fãrã ca Allah sã-i ºtie pe
cei care au luptat dintre  voi ºi sã-i ºtie pe cei care au fost statornici?
143. Bineînþeles, voi doreaþi moartea înainte de a o întâlni, dar acum
aþi vãzut-o, aþi privit [la ea cu ochii voºtri](83).
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84) Profet.
85) Acest verset constituie o pregãtire psihologicã a musulmanilor pentru moar-

tea lui Muhammed, dar ea nu trebuie sã-i împiedice sã rãmânã fermi în  credinþa
lor.

86) Fixându-le puternic.
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144. ªi Muhammed nu este decât un trimis(84) - ºi au mai fost înainte
de el ºi alþi trimiºi. Dacã el ar muri sau ar fi ucis, v-aþi întoarce voi pe
cãlcâiele voastre? Cel care  s-ar întoarce pe cãlcâiele lui nu i-ar aduce
lui Allah nici o stricãciune. ªi Allah îi va rãsplãti pe cei mulþumitori(85).
145. Nici un suflet nu va putea muri fãrã de voia lui Allah, dupã
sorocul scris. Cel care vrea rãsplata în aceastã lume, Noi i-o vom da
în ea, iar cel care vrea rãsplata în Lumea de Apoi, Noi i-o vom da în
ea ºi Noi îi vom rãsplãti pe cei mulþumitori.
146. Câþi profeþi au luptat - ºi laolaltã cu ei nenumãraþi ucenici - ºi
nu au slãbit în faþa loviturilor pe care le-au primit pe calea lui Allah!
Nu au slãbit ºi nu au cedat niciodatã! ªi Allah îi iubeºte pe cei
statornici!
147. ªi ei n-au avut alt cuvânt decât sã spunã: "Doamne, iartã-ne
nouã pãcatele noastre ºi silnicia din purtarea noastrã, întãreºte-ne pi-
cioarele noastre(86) ºi ajutã-ne pe noi sã-i înfrângem pe oamenii
necredincioºi!"
148. ªi [ca urmare] Allah le-a dãruit lor rãsplatã în aceastã lume ºi
bunã rãsplatã în Lumea de Apoi, cãci Allah îi iubeºte pe cei care fac
bine [Al-Muhsinin].
149. O, voi cei care credeþi! Dacã vã veþi supune celor care au tãgã-
duit, ei vã vor face sã vã întoarceþi pe cãlcâiele voastre ºi veþi redeveni
pierduþi!
150. Însã Allah este Stãpânul vostru ºi El este cel mai bun dintre spri-
jinitori.
151. Noi vom semãna spaimã în inimile celor care tãgãduiesc, pentru
cã I-au asociat lui Allah [idoli], fãrã ca El sã fi trimis nici o dovadã
pentru aceasta, iar sãlaºul lor va fi Focul. ªi ce rãu sãlaº va fi pentru
cei nedrepþi!
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152. Allah ªi-a þinut fãgãduinþa Sa faþã de voi, cãci cu îngãduinþa Lui
i-aþi nimicit [pe duºmani] pânã ce v-aþi poticnit ºi v-aþi împotrivit unii
altora asupra poruncii [date] ºi nu aþi mai ascultat, dupã ce v-a arãtat
[biruinþa] pe care voi o voiaþi. Printre voi [s-au ivit] unii care voiau
aceastã lume ºi alþii care voiau Lumea de Apoi. Dupã aceea, v-a fãcut
El sã daþi înapoi în faþa lor, pentru a vã încerca. Însã El v-a iertat, cãci
Allah este plin de har cu dreptcredincioºii.(87)

153. [Aduceþi-vã aminte] când fugeaþi voi urcând, fãrã sã vã
întoarceþi spre nimenea, în vreme ce în urma voastrã, Trimisul vã
chema [sã vã întoarceþi]! Atunci v-a rãsplãtit  pe voi cu durere pentru
durere(88), ca sã nu fiþi mâhniþi pentru ceea ce aþi pierdut ºi pentru
ceea ce v-a lovit. Allah este Bineºtiutor [Al-Khabir] a ceea ce faceþi
voi.
154. Apoi a pogorât El asupra voastrã, dupã durere, o liniºte, un
somn, care i-a învãluit pe o parte dintre voi, iar o altã parte a fost
cuprinsã de griji, bãnuind despre Allah lucruri neadevãrate, întocmai
cum fuseserã bãnuielile celor din perioada pãgânismului [Al-Jahi-
liyya](89), zicând: “Avem noi o parte în treaba aceasta?” Spune:
“Aceastã treabã în întregime este a lui Allah!”. Ascundeau în sufletele
lor ceea ce nu voiau sã lase sã þi se arate þie, zicând: “Dacã noi am fi
avut ceva în treaba aceasta, nu am fi fost omorâþi aici”. Spune: “Dacã
aþi fi fost voi în casele voastre, acelora cãrora le era scrisã uciderea ar
fi ieºit la locurile [morþii] lor!”. Dar [toate acestea au fost] pentru cã
Allah a voit sã ispiteascã ce se afla în piepturile voastre ºi sã cerce ce
se afla în inimile voastre. Dar Allah este Cunoscãtor al lãuntrului
piepturilor!
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87) Continuã aluziile la bãtãlia de la Uhud, care a fost o revanºã a mekkanilor.
Musulmanii au înregistrat pierderi grele din cauza nerespectãrii strategiei stabilite de
Profet, care le-a cerut arcaºilor sã nu-ºi pãrãseascã poziþiile. Cu toate acestea, nu se
poate considera cã necredincioºii au ieºit învingãtori în aceastã bãtãlie, cãci musul-
manii i-au urmãrit pe drumul spre Mekka, în vreme ce ei fugeau, refuzând lupta.

88) V-a rãsplãtit pe voi cu durerea înfrângerii, în schimbul durerii pe care aþi
provocat-o Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - când
aþi refuzat sã-i daþi ascultare.

89) Perioada anterioarã apariþiei Islamului a fost numitã în istoria civilizaþiei
islamice Al-Jahiliyya, expresie care este în mod obiºnuit tradusã în limbile euro-
pene prin "perioada ignoranþei".
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90) Umblã pentru a face negoþ. Necredincioºii spun cã pricina morþii fraþilor
lor este cãlãtoria sau incursiunea ºi cã ei, dacã nu ar fi ieºit, nu ar fi murit. Allah
atrage atenþia credincioºilor sã nu spunã acest lucru ºi sã nu-l creadã pentru cã cel
care trebuie sã moarã într-un loc se va duce la el, oricare ar fi condiþiile lui.

91) În lupta susþinutã pentru Allah.

155. Pe aceia dintre voi care au întors spatele în ziua când s-au
întâlnit cele douã oºti, numai ªeitan i-a fãcut  sã se poticneascã pentru
unele [fapte rele] pe care le-au agonisit. Dar Allah i-a iertat, cãci Allah
este Iertãtor, Blând [Ghafur, Halim].
156. O, voi cei care credeþi! Nu fiþi asemeni celor care nu cred ºi care
spun despre fraþii lor ce bat drumurile(90) sau purced la luptã: “Dacã
ar fi fost la noi, ei nu ar fi murit ºi nu ar fi fost omorâþi”. Allah
hotãrãºte aceasta spre întristarea inimilor lor, cãci Allah este Cel care
dã viaþã ºi moarte. ªi Allah este Cel care Vede Toate câte le faceþi
[Basir].
157. Iar de veþi fi omorâþi pe calea lui Allah(91) sau de veþi muri,
iertarea lui Allah ºi îndurarea sa sunt mai bune decât ceea ce
agonisesc ei [din averi].
158. ªi dacã veþi muri sau veþi fi uciºi, la Allah vã veþi aduna.
159. ªi datoritã îndurãrii lui Allah, tu, [Muhammed], ai fost aºa de
blând cu ei! Iar de ai fi fost fãrã blândeþe ºi aspru la inimã, ei ar fi fugit
din preajma ta. Deci iartã-le lor ºi roagã-te [lui Allah] pentru iertarea
lor! Sfãtuieºte-te cu ei asupra treburilor, dar o datã ce ai luat o
hotãrâre, încrede-te în Allah! Allah îi iubeºte cu adevãrat pe cei care
se încred [în El].
160. Dacã Allah vã face sã izbândiþi, nimeni nu vã va putea birui, dar
de vã va pãrãsi pe voi, cine este acela care ar putea sã vã ajute dupã
El? În Allah trebuie sã se încreadã dreptcredincioºii!
161. Un profet nu poate sã-ºi însuºeascã o pradã! Iar acela care ºi-o
va însuºi va veni în Ziua de Apoi cu ceea ce ºi-a însuºit. Atunci fiecare
suflet va primi pe de-a-ntregul rãsplata care ºi-a agonisit-o. ªi lor nu li
se va face nedreptate.
162. Acela care a cãutat mulþumirea lui Allah sã fie la fel ca acela
care ºi-a atras mânia lui Allah ºi [al cãru-i Sãlaº] va fi Gheena? ªi ce
neplãcutã menire!
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92) În bãtãlia de la Badr.
93) Aluzie la  bãtãlia de la Uhud.
94) Este vorba de ipocriþii menþionaþi în versetul 167.
95) Referitor la motivul revelãrii acestui verset ºi a urmãtoarelor, Ibn Abbas a

spus: A zis Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - : Cînd
fraþii noºtri au  fost loviþi la Uhud, Allah a aºezat sufletele lor în carcasele unor
pãsãri verzi. Ele vin la pâraiele din Paradis, din ale cãrui roade mãnâncã ºi gãsesc
adãpost la niºte candele de aur atârnate în umbra Tronului. ªi când vor gãsi
hranã, apã ºi loc de odihnã potrivite, atunci vor zice: Dar cine le va spune fraþilor
voºtri cã noi suntem vii în Paradis ºi avem cu ce sã ne hrãnim din belºug pentru
ca ei sã nu renunþe la lupta sfântã pe calea lui Allah ºi sã nu dea înapoi în timpul
rãzboiului? Atunci a grãit Allah Preaslãvitul: "Eu le voi spune" ºi a revelat versetul.
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163. Ei sunt [pe] trepte [diferite] la [rãsplata lui] Allah ºi Allah vede
bine ceea ce fac ei.
164. Allah ªi-a arãtat bunãvoinþa faþã de credincioºi, trimiþându-le un
profet chiar din mijlocul lor, care sã le recite versetele Sale, sã-i curã-
þeascã ºi sã-i înveþe Cartea ºi Înþelepciunea, chiar dacã au fost mai
înainte în rãtãcire învederatã.
165. Când o nenorocire v-a lovit - dar voi aþi lovit altã datã de douã
ori pe-atât!(92) - aþi zis: “De unde a venit aceasta?”. Spune-le lor: “A
venit de la voi înºivã!”. Allah are putere peste toate!
166. ªi ceea ce a venit peste voi, în ziua când cele douã oºti s-au
întâlnit(93), a fost cu voia lui Allah, pentru ca El sã-i deosebeascã pe
credincioºi.
167. ªi sã-i deosebeascã pe aceia care numai se fãþãreau. Li s-a zis
lor: “Veniþi ºi luptaþi pe calea lui Allah sau îmboldiþi!”. Au rãspuns ei:
“De bunã seamã, v-am urma, dacã noi am ºti sigur cã este o luptã!”
Dar ei erau atunci mai aproape de necredinþã decât de credinþã ºi
rosteau cu gurile lor ceea ce nu era în sufletele lor. Dar Allah ºtia prea
bine ceea ce ei ascundeau.
168. Aceºtia sunt cei care(94) au rãmas [în cãminele lor], zicând fraþilor
lor: “Dacã ne-ar fi dat ascultare, n-ar fi fost omorâþi”. Spune-le:
“Þineþi atunci moartea departe de voi, dacã voi spuneþi adevãrul!”.
169. Sã nu crezi cã cei care au fost uciºi pe calea lui Allah [martirii]
sunt morþi! Dimpotrivã, ei sunt vii la Domnul lor ºi sunt bine dãruiþi [din
roadele Raiului](95),
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96) Un grup din Banu Abd al Qays - trib din partea de est a Peninsulei Arabe,
de la graniþa cu regatul Al-Hira. A adoptat Islamul în anul 628 ºi a luat parte la
campaniile ulterioare de cuceriri.

97) Schimbã.
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170. Veseli de binefacerea pe care le-a dãruit-o Allah. Ei se bucurã
pentru aceia care au rãmas în urma lor ºi nu li s-au alãturat încã,
pentru cã ei nu au a se teme ºi nici nu sunt mâhniþi.
171. Ei se bucurã de binefacerea lui Allah ºi de harul Lui, precum ºi
de aceea cã Allah nu lasã sã se piardã rãsplata credincioºilor.
172. Aceia care au rãspuns chemãrii lui Allah ºi a Trimisului, cu toate
cã au fost loviþi, aceia dintre ei care au fãcut bine ºi au fost cu fricã [de
Allah] vor avea mare rãsplatã.
173. Acelora cãrora lumea(96) le-a spus: “Oamenii s-au adunat
împotriva voastrã, deci temeþi-vã de ei!”, credinþa le-a sporit ºi au zis
ei: “Ne este de ajuns [ajutorul lui] Allah ºi El este Cel mai bun
ocrotitor al nostru!
174. ªi ei s-au întors [dupã aceea] cu binefacerea lui Allah ºi harul
Sãu, fãrã sã-i fi atins nici un rãu. Ei au cãutat mulþumirea lui Allah,
cãci Allah este Dãtãtor de har nemãsurat.
175. Acela este ªeitan, care vã îndeamnã sã vã temeþi de pãrtaºii sãi,
dar voi nu vã temeþi de ei! Ci temeþi-vã de Mine, dacã sunteþi
credincioºi!
176. ªi sã nu te mâhneascã aceia care se grãbesc la necredinþã! Ei
doarã nu-i pot strica întru nimic lui Allah. Allah nu voieºte sã le facã lor
parte în Lumea de Apoi, ci pentru ei este mare chin.
177. Aceia care cumpãrã(97) necredinþa cu credinþã, nu-I pot strica
întru nimic lui Allah, iar pentru ei va fi chin dureros.
178. ªi sã nu socoteascã cei care nu cred cã rãgazul pe care li-l dãm
va fi spre binele lor, ci Noi avem îndelungã  rãbdare cu ei pentru a
creºte întru pãcate. Iar  ei vor avea parte de osândã umilitoare!
179. Allah nu-i va lãsa pe credincioºi în starea în care voi sunteþi,
decât numai pânã ce-l va despãrþi pe cel rãu de  cel bun. ªi Allah nu
vã va dezvãlui vouã tainele celor  nevãzute, ci Allah alege [pentru
aceasta] dintre trimiºii Lui pe cine voieºte El. Credeþi, aºadar, în Allah
ºi în trimiºii Sãi! ªi dacã veþi crede ºi veþi fi cu fricã, veþi avea parte de
rãsplatã mare.
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98) Se vor preschimba în vipere de foc înspãimântãtoare ºi se vor încolãci în
jurul gâturilor celor care nu au fãcut Dania ºi-i vor chinui (conform comentariului
din Sahih de Al-Bukhari).

99) În legãturã cu motivul revelãrii acestui verset, Ibn Abbas a spus: Într-o zi,
a intrat Abu Bakr într-un loc de adunare a iudeilor ºi a gãsit mai mulþi evrei strânºi
în jurul unui rabin mai-mare de-al lor, care se numea Fanhaº ben Azura'. ªi i-a zis
Abu Bakr lui Fanhaº: Vai þie! Fii cu fricã de Allah ºi primeºte Islamul! Jur pe Allah
cã tu ºtii cã Muhammed este un trimis al lui Allah, care vã aduce adevãrul de la
El, fiindcã el este pomenit în Tora ºi în Evanghelie. Dar Fanhaº i-a rãspuns: Noi
nu avem, o, Abu Bakr, nici o nevoie la Allah împotriva sãrãciei, fiindcã noi Îl soco-
tim pe El sãrac. Noi nu avem nevoie a ne ruga de El, aºa cum se roagã El de noi.
Noi suntem mai bogaþi decât El. Dacã El ar fi bogat, atunci nu ar cere împrumut
de la noi, aºa cum pretinde cârmuitorul vostru, care vã opreºte pe voi de la camãtã
ºi ne-o dã nouã. Dacã ar fi bogat, nu ne-ar da nouã camãta. Atunci, Abu Bakr s-
a înfuriat ºi i-a dat o loviturã puternicã peste faþã lui Fanhaº, zicându-i: Jur pe Cel
în a cãrui mânã se aflã sufletul meu cã, dacã nu ar fi legãmântul dintre noi ºi tine,
þi-aº reteza gâtul, duºman al lui Allah! Fanhaº s-a dus la Trimisul lui Allah - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi i-a zis lui: O, Muhammed, uite ce mi-a
fãcut prietenul tãu! ªi l-a întrebat Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - pe Abu Bakr: Ce te-a împins sã faci ceea ce ai fãcut, Abu Bakr?
Iar acesta i-a rãspuns Trimisului lui Allah: Duºmanul lui Allah a rostit vorbe grele!
A pretins cã Allah este sãrac ºi cã ei sunt bogaþi. Atunci m-am înfuriat pentru Allah
ºi l-am plesnit peste faþã! Dar Fanhaº a tãgãduit acest lucru ºi atunci Allah a
revelat acest verset, respingând pretenþia lui Fanhaº ºi socotind adevãrat ceea ce
a spus Abu Bakr.
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180. Sã nu creadã aceia care sunt zgârciþi cu ceea ce Allah le-a dãruit
din harul Sãu cã aceasta este spre binele lor! Dimpotrivã, aceasta este
spre rãul lor, cãci cele cu care au fost zgârciþi li se vor încolãci(98) [în
jurul gâturilor] în Ziua de  Apoi. A lui Allah este moºtenirea cerurilor ºi
a pãmântului ºi Allah este Bineºtiutor [Khabir] al celor pe care le
împliniþi.
181. Allah a auzit vorbele acelora care au zis: “Allah este sãrac, iar
noi suntem bogaþi”(99). Vom  scrie ceea ce au zis ei, precum ºi
omorârea de cãtre ei a profeþilor pe nedrept ºi Noi le vom zice:
“Gustaþi chinul vãpãii!”.
182. Aceasta pentru ceea ce au sãvârºit mâinile voastre mai înainte,
pentru cã Allah nu este nedrept cu robii [Sãi].
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100) Referire la vestirea venirii Profetului Muhammed în Noul ºi Vechiul
Testament.

101) Allah a obþinut promisiunea oamenilor Cãrþii cã vor face cunoscutã
religia ºi o vor anunþa oamenilor ºi vor judeca dupã preceptele ei, fãrã teamã, dar
când au trecut prin situaþii grele, în care ar fi pierdut ceva din aceastã viaþã a lor,
dacã ar fi arãtat adevãrul, au abandonat legãmântul cu Allah ºi Cartea Lui ºi au
preferat sã-ºi pãstreze ceea ce au avut în aceastã lume.
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183. Acelora care au zis: “Allah ne-a poruncit sã nu credem într-un
trimis pânã ce el nu va aduce o jertfã pe care s-o mistuie focul”
spune-le: “V-au venit trimiºi înainte de mine cu semne învederate ºi
cu ceea ce aþi zis voi. De ce i-aþi omorât, dacã sunteþi iubitori de
adevãr?”
184. [O, Muhammed,] dacã ei te vor socoti mincinos, ºi alþi trimiºi di-
naintea ta au fost socotiþi mincinoºi, [deºi] au venit cu semne desluºite,
cu psalmi ºi cu Cartea cea Luminoasã.
185. Fiecare suflet va gusta moartea, desigur voi veþi primi [întreaga]
voastrã rãsplatã în Ziua Învierii! Cel care va fi îndepãrtat de Foc ºi adus
în Rai va fi izbânditor. Viaþa aceasta nu este decât plãcere amãgitoare.
186. Veþi fi încercaþi [în privinþa] bunurilor voastre ºi [în privinþa] sufle-
telor voastre. Veþi auzi de la cei cãrora Cartea le-a fost dãruitã mai
înaintea voastrã ºi de la idolatri multe sudãlmi. Iar dacã sunteþi
rãbdãtori ºi sunteþi evlavioºi [cu siguranþã] acesta este unul dintre
lucrurile cele mai de preþ
187. [Aduceþi-vã aminte cã] Allah a fãcut cu acei cãrora le-a fost
dãruitã Cartea legãmântul: “Faceþi-o cunoscutã oamenilor ºi nu o
ascundeþi(100)!”. Dar ei au aruncat-o în spatele lor ºi au vândut-o pe un
preþ de nimic(101). Ce rãu negoþ au fãcut!
188. Nu-þi închipui cã cei care se bucurã de ceea ce au fãcut ºi cei
cãrora le place sã fie lãudaþi pentru ceea ce nu au fãcut ºi nu-þi
închipui cã ei vor birui chinul, cãci lor le va fi chinul teribil.
189. A lui Allah este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului ºi El este cu
putere peste toate.
190. În crearea cerurilor ºi a pãmântului ºi în schimbarea nopþii ºi a
zilei sunt semne pentru cei dãruiþi cu minte,
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102) Adicã în toate situaþiile.
103) Adicã Muhammed.
104) Negustorii mekkani necredincioºi.
105) Aceste Grãdini (Paradisul) sunt mai bune decât bucuriile trecãtoare din

aceastã lume.

191. Care îl pomenesc pe Allah, stând [în picioare], ºezând [jos] sau
pe o parte(102) ºi cugetã la facerea cerurilor ºi a pãmântului, [zicând]:
“Doamne, n-ai fãcut acestea în deºert! Slavã Þie! Apãrã-ne pe noi de
chinul Focului!”
192. "Doamne! Pe acela pe care îl faci sã intre în Foc, Tu îl acoperi
de ruºine, iar pentru cei nelegiuiþi nu este cine sã-i ajute!
193. Doamne! Noi am auzit un vestitor(103) chemând la credinþã: “Cre-
deþi în Domnul vostru!” ªi am crezut. Doamne, iartã-ne nouã pãcatele
noastre, ºterge faptele noastre rele ºi ia-ne sufletele împreunã cu cei
evlavioºi!
194. Doamne! Dã-ne nouã ceea ce ne-ai fãgãduit prin trimiºii Tãi ºi
nu ne acoperi pe noi de ruºine în Ziua Învierii, cãci Tu nu-Þi calci fãgã-
duinþa!"
195. Domnul lor le-a rãspuns: “Eu nu las sã se piardã nici o faptã
plinitã de vreunul dintre voi, bãrbat sau muiere, deopotrivã unul cu
altul! Iar pe cei care au pribegit, care au fost alungaþi din cãminele
lor, care au fost prigoniþi pe calea Mea, care au luptat ºi au fost omo-
râþi voi sã-i ispãºesc de faptele lor rele ºi sã-i fac sã intre în Grãdini
pe sub care curg pâraie, drept rãsplatã din partea lui Allah”. La Allah
se aflã bunã rãsplatã!
196. Sã nu te înºele peregrinatul prin þãri al celor care nu sunt cre-
dincioºi!(104)

197. Puþinã plãcere [în lumea aceasta] ºi apoi refugiul lor este
Gheena! ªi ce pat rãu este acesta!
198. Cât despre aceia care au fricã de Domnul lor, ei vor avea
Grãdini pe sub care curg pâraie, în care vor sãlãºlui veºnic: loc de
primire de la Allah. ªi, ceea ce este la Allah, este mai bun pentru cei
pioºi!(105)
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199. Printre oamenii Scripturii sunt unii care cred în Allah, în ceea ce
vi s-a trimis vouã ºi ceea ce li s-a trimis lor, smeriþi înaintea lui Allah,
care nu vând versetele lui Allah pe un preþ de nimic. Aceia vor avea
rãsplatã de la Domnul lor, cãci Allah este grabnic la socotealã!
200. O, voi cei care credeþi! Fiþi rãbdãtori ºi îndemnaþi la rãbdare,
luptaþi statornic ºi fiþi cu fricã de Allah, pentru ca sã aveþi parte de
izbândã!
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1) În traducere "Sura femeilor", dupã cuvântul nisa', "femei", care apare în
primul verset. Aceastã surã a fost numitã "Sura Femeilor" datoritã numeroaselor
prescripþii, care sunt menþionate în ea, în legãturã cu femeile. I se mai spune ºi
"Sura cea mare a femeilor", în opoziþie cu "Sura Divorþului", care mai este
numitã ºi "Sura cea micã a femeilor".

2) Din Adam a creat-o ºi pe Eva.
3) Îndemnul este adresat tutorilor celor care administreazã bunurile orfanilor.
4) Aceastã surã se referã la unele probleme sociale cu care s-a confruntat

comunitatea musulmanã dupã bãtãlia de la Uhud: mulþi orfani ºi vãduve ºi câþiva
captivi de rãzboi. Ei trebuiau trataþi dupã principii umanitare ºi echitabile. Profetul
propune cãsãtoria cu fetele rãmase orfane, dacã prin aceasta le sunt protejate inte-
resele ºi bunurile în mod drept. Dacã în perioada anterioarã Islamului (Jahiliyya)
numãrul soþiilor nu era limitat, Coranul limiteazã numãrul lor la patru, cu condiþia
de a le asigura un tratament perfect egal din punct de vedere material ºi afectiv.
Dacã aceste condiþii nu pot fi îndeplinite, se recomandã monogamia. Principiul
porneºte de la o situaþie din trecut, dar el are o valabilitate generalã în etica
islamicã.

5) Expresia s-a referit iniþial la robii proveniþi dintre prizonierii de rãzboi - bãr-
baþi ºi femei - care, cu timpul, au devenit parte din patrimoniul stãpânului lor. Dar
în acest context sunt avute în vedere femeile roabe.

4 • SURAT AN-NISA’

4    SURAT AN-NISA'(1)

(Medinitã [92]; 176 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O, voi, oameni! Fiþi cu fricã de Domnul vostru care v-a fãcut dintr-o
singurã fiinþã ºi a fãcut din aceasta ºi pe perechea ei(2) ºi care a
rãspândit din cele douã [fiinþe] mulþi bãrbaþi ºi femei! Fiþi cu fricã de
Allah în numele cãruia vã conjuraþi [unii pe alþii] ºi [fiþi cu fricã de
ruperea] legãturilor de rudenie, cãci Allah este Veghetor peste voi
[Raqib]!
2. ªi daþi orfanilor bunurile lor ºi nu-l schimbaþi pe cel rãu cu cel bun.
ªi nu mâncaþi bunurile lor împreunã cu bunurile voastre, cãci aceasta
este un mare pãcat!(3)

3. Iar dacã vã temeþi cã veþi fi nedrepþi cu orfanii, luaþi de soþii pe
acelea care vã plac dintre femei - douã, trei sau patru(4), dar dacã vã
temeþi cã nu veþi fi drepþi [cu ele], atunci [luaþi] una singurã sau ce se
aflã în stãpânirea mâinilor voastre drepte.(5) Aceasta [este situaþia care]
vã dã cea mai micã putinþã de a purcede nedrept.
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6) Prin "zestre" se traduce cuvântul arab mahr, care este, de fapt, darul pe care
mirele îl face miresei ºi care este negociat între cele douã pãrþi (vezi ºi 2:236 ºi
note).

7) Într-un sens mai larg, prin nepricepuþi se au în vedere risipitorii, minorii,
proºtii, alienaþii mintali etc.

8) Poate sã cheltuiascã din bunurile respective o cantitate rezonabilã, cu titlul
de remuneraþie de tutore.

9) Copii de vârstã micã.
10) Muqatil ben Hayyan a spus cã un bãrbat care se numea Murthid ben Zayd

a devenit tutore al averii nepotului sãu, care era orfan minor, ºi i-a mâncat-o.
Atunci a revelat Allah acest verset.
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4. ªi oferiþi femeilor zestrea(6) de bunã-voie, iar dacã ele se lipsesc -
nesilite - de ceva, atunci voi cheltuiþi-o dupã cum doriþi, cu plãcere!
5. ªi nu încredinþaþi celor nepricepuþi(7) averile voastre, pe care Allah
le-a fãcut pentru voi mijloc de trai, ci hrãniþi-i din ele, îmbrãcaþi-i ºi
spuneþi-le lor vorbe cuviincioase!
6. Cercaþi-i pe orfani pânã ce ei ajung la vârsta cãsãtoriei ºi dacã
simþiþi la ei judecatã sãnãtoasã, încredinþaþi-le bunurile lor! Nu le
cheltuiþi, risipindu-le cu nechibzuinþã, înainte ca ei sã se facã mari! Cel
care este înstãrit sã fie cumpãtat, iar cel care este sãrac sã cheltuiascã
dupã cuviinþã.(8) Iar atunci când le încredinþaþi bunurile lor, sã fie de
faþã ºi martori, ºi Allah este de ajuns, pentru a þine socoteala.
7. Bãrbaþilor le revine o parte din ceea ce au lãsat în urmã pãrinþii ºi
rudele; asemenea le revine ºi femeilor o parte din ceea ce au lãsat în
urmã pãrinþii ºi rudele, de va fi  puþin ori mult; o parte anumitã [li se
cuvine].
8. Dacã la împãrþire sunt de faþã rude apropiate, orfani ºi sãrmani,
oferiþi-le lor [ceva] din ea [din moºtenire] ºi spuneþi-le lor vorbe
cuviincioase!
9. Sã se teamã aceia care, dacã au lãsat în urma lor descendenþi
slabi(9), sunt îngrijoraþi pentru ei; sã fie cu fricã de Allah ºi sã spunã
vorbe bine chibzuite!
10. Cei care mãnâncã bunurile orfanilor pe nedrept(10), aceia
mãnâncã în pântecele lor foc ºi ei vor arde în Iad.
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11) Restul revenind tatãlui.
12) Partea de moºtenire care nu depãºeºte o treime ºi care poate fi recoman-

datã de cãtre testator pentru a fi dãruitã altor persoane în afara moºtenitorilor
legali.

13) Partea fiului este egalã cu partea a douã fiice, numai în cazul moºtenirii.
În cazul cã tatãl este în viaþã, fiica are aceleaºi drepturi cu fiul. Aceastã
diferenþiere derivã din faptul cã bãrbatul are obligaþii financiare pe care femeia nu
le are. Aceastã dispoziþie se justificã prin mai multe raþiuni. În primul rând, femeia
este întreþinutã de tatãl sãu, de frate etc., apoi de soþul sãu, de fii etc., în ceea ce
priveºte locuinþa, hrana, îmbrãcãmintea etc. În al doilea rând, ea primeºte la
cãsãtorie zestrea (mahr), asupra cãreia nu au nici un drept soþul, tatãl sau alte
rude ale ei. În al treilea rând, ea nu are nici un fel de obligaþii financiare, în
comparaþie cu bãrbatul. Cu toate astea, ea are dreptul la moºtenire de la tatãl ei,
de la fiii ei ºi de la alte rude. Pentru dreptul succesoral vezi ºi 4:176.

14) Atunci când defunctul nu are pãrinþi sau copii ci numai fraþi ºi surori – moºtenitori
laterali.
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11. Allah vã porunceºte în privinþa [moºtenirii] copiilor voºtri: un fiu
are [o parte] cu partea a douã fiice. Dacã sunt fete, mai mult decât
douã, primesc ele douã treimi din ceea ce a lãsat [defunctul]. Dacã este
una singurã, capãtã ea jumãtate. Cât despre pãrinþii lui, primeºte
fiecare dintre ei a ºasea parte din ceea ce a lãsat [defunctul], dacã el
are un copil. Dacã însã nu are copil ºi-l moºtenesc pãrinþii lui, atunci
mama sa are dreptul la o treime(11), iar dacã el are fraþi, atunci mama
lui primeºte a ºasea parte, dupã testament(12) ºi plata datoriilor. Voi nu
ºtiþi dacã pãrinþii voºtri sau fiii voºtri vã sunt mai folositori. [Aceasta
este] o poruncã de la Allah, cãci Allah este Atoateºtiutor, Înþelept
[‘Alim, Hakim].(13)

12. Voi aveþi jumãtate din ceea ce lasã dupã ele soþiile voastre, dacã
ele nu au nici un copil. Dar dacã ele au un copil, vã revine un sfert din
ceea ce lasã în urma lor, dupã testament sau plata datoriilor. Iar lor le
revine un sfert din ceea ce lãsaþi voi [moºtenire], dacã nu aveþi nici un
copil. Dar dacã aveþi un copil, lor le revine a opta parte din ceea ce
lãsaþi, dupã testament sau plata datoriilor. Dacã un bãrbat sau o
femeie moare fãrã a avea nici un moºtenitor direct(14), dar are un frate
sau o sorã, fiecãruia dintre cei doi le revine a ºasea parte. Dacã ei însã
sunt mai mulþi de-atât, atunci ei toþi sunt pãrtaºi la o treime, dupã
legatele testate sau plata datoriilor, fãrã prejudicierea [vreunuia].
[Aceasta este] porunca lui Allah, iar Allah este Atoateºtiutor [ºi] Blând
[‘Alim, Halim].
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15) Femeile musulmane cãsãtorite sau necãsãtorite.
16) Aceastã prescripþie a fost abrogatã de versetul biciuirii.
17) Aceastã altã cale a fost revelatã mai târziu (24:2) ºi este menþionatã într-o

tradiþie despre Profet (Hadis).
18) Arabii au denumit diversele tipuri de inversiune sexualã prin cuvântul

lutiyya, derivat de la numele propriu Lot, punându-le în legãturã cu pãcatele
locuitorilor Sodomei ºi Gomorei.

19) Bãrbatul, în Jahiliyya, dacã îi murea o rudã, îi moºtenea averea ºi lua un
veºmânt pe care-l arunca peste muierea celui mort, în semn cã ea a devenit pro-

4 • SURAT AN-NISA’

13. Acestea sunt orânduielile lui Allah, iar acela care este supus lui
Allah ºi Trimisului Sãu, pe acela îl va face [Allah] sã intre în Grãdini pe
sub care curg pâraie, pentru a rãmâne veºnic în ele, iar aceasta este
mare izbândã.
14. Însã pe acela care nu este supus lui Allah ºi Trimisului Sãu ºi calcã
orânduielile Lui, îl va face [Allah] sã intre în Foc, rãmânând veºnic în el
ºi el va avea parte de chinuri înjositoare.
15. Împotriva acelora care preacurvesc dintre muierile voastre(15),
chemaþi sã facã mãrturie patru dintre voi. Iar de au mãrturisit, atunci
þineþi-le închise în case pânã la moarte(16) sau Allah va porunci pentru
ele altã cale(17).
16. Pe cei doi dintre voi [bãrbaþi sau femei] care se împreunã între
ei(18) pedepsiþi-i cu asprime. Dar dacã ei se cãiesc ºi se îndreaptã,
atunci lãsaþi-i în pace, cãci Allah rãmâne Primitor al cãinþei ºi
Îndurãtor.
17. Însã Allah primeºte doar cãinþa acelora care sãvârºesc rãul întru
neºtiinþã, dar se cãiesc de îndatã. Pe aceia Allah îi iartã, cãci Allah este
Atoateºtiutor, Înþelept [‘Alim, Hakim].
18. Însã iertare nu este pentru aceia care sãvârºesc fapte rele pânã
în clipa când moartea se iveºte la unul dintre ei ºi atunci el strigã
“M-am cãit acum!” ºi nici pentru aceia care mor necredincioºi. Pentru
aceia Noi am pregãtit chin dureros.
19. O, voi cei care credeþi! Nu vã este îngãduit sã moºteniþi femei în
pofida voinþei lor(19) ºi nici sã le opriþi sã se cãsãtoreascã [din nou] cu
alþii, ca sã le luaþi o parte din ce le-aþi dat [ca zestre], decât dacã ele au
sãvârºit un pãcat învederat, ci purtaþi-vã cu ele dupã cuviinþã! Iar dacã
nu vã este pe plac, se poate sã nu vã fie pe plac un lucru pe care
Allah l-a pregãtit [sã vã aducã] un mare bine.
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20. Dacã vreþi sã schimbaþi o soþie cu altã soþie [prin divorþ] ºi i-aþi dat
uneia dintre ele un qintal(20), nu luaþi nimic din el înapoi. Oare [voiþi
voi sã-l] luaþi înapoi cu clevetire ºi cu pãcat învederat?!
21. Cum sã-l luaþi înapoi dupã ce v-aþi bucurat împreunã ºi ele au
primit de la voi legãmânt sfânt?
22. Nu vã însuraþi cu muierile cu care au fost însuraþi pãrinþii voºtri(21)

- doar dacã s-au petrecut mai înainte - cãci aceasta este o josnicie ºi
un pãcat cumplit! ªi ce cale rea este aceastã [cãsãtorie]!
23. Vã sunt oprite [pentru cãsãtorie] mamele voastre, fiicele voastre,
surorile voastre, mãtuºile voastre dupã tatã, mãtuºile voastre dupã
mamã, fiicele fratelui, fiicele surorii, doicile voastre care v-au alãptat,
surorile voastre dupã doicã, mamele nevestelor voastre, fiicele vitrege
de la muierile voastre, la care aþi intrat(22) - dar dacã nu aþi intrat încã
la ele, atunci nu este pãcat pentru voi - nevestele fiilor voºtri din
mãdularele voastre, precum ºi douã surori deodatã(23), doar dacã s-a
petrecut mai înainte(24) - cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur,
Rahim],

prietatea lui. Dacã ea era frumoasã, se însura cu ea sau o mãrita cu cel pe care-l
accepta el în schimbul unor bunuri sau o împiedica sã se cãsãtoreascã pânã ce ea
se rãscumpãra cu o sumã de bani pe care o stabilea el, sau murea aºa. De ase-
menea, o þinea închisã pentru a o moºteni, chiar când acest lucru se petrecea
împotriva voinþei ei.

20) Vezi ºi 3:75 ºi nota.
21) Când a murit Abu Qays ben al-Aslat, unul dintre ansarii cei evlavioºi, fiul

lui Qays a cerut-o de soþie pe nevasta tatãlui sãu, dar ea i-a zis: Eu te socotesc
copilul meu! Dar o sã mã duc la Trimisul lui Allah sã-i cer sfatul. ªi i-a spus ea
Profetului, iar Allah a revelat acest verset.

22) Fiicele soþiei de la un alt soþ nu-i sunt îngãduite soþului, dacã a consumat
mariajul cu mama lor, dar ele nu-i sunt interzise înainte de aceasta, chiar dacã a
încheiat contractul de cãsãtorie cu mama lor.

23) Surori de la aceeaºi mamã sau dupã doicã. Dar nu este interzisã cãsãtoria
cu cea de a doua sorã dupã divorþul de prima sau decesul ei.

24) Dacã s-a petrecut înainte de revelarea acestei prescripþii, ºi în acest caz
nu sunteþi pedepsiþi, dar trebuie sã vã separaþi.
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25) Roabele, chiar dacã au fost cãsãtorite înainte de a fi luate în captivitate, res-
pectându-se perioada de aproximativ trei luni pentru a se vedea dacã ele sunt gra-
vide. Dacã sunt gravide, cãsãtoria nu poate avea loc decât dupã ce au nãscut.

26) Care nu sunt roabe.
27) Este vorba de suportarea condiþiei de celibatar pânã când se vor putea

cãsãtori ºi de îndemnul de a nu se cãsãtori cu roabele altora.
28) Prin sãvârºirea de pãcate care antreneazã pieirea voastrã în aceastã lume

sau ucigându-vã unul pe altul.
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24. [Asemenea, vã este oprit sã luaþi] femeile cãsãtorite, afarã de ace-
lea care se aflã sub stãpânirea dreptei voastre.(25) Aceasta este po-
runca lui Allah pentru voi! ªi vã este îngãduit în afarã de acestea, sã
cãutaþi [de soþii], dupã averile voastre, prin cãsãtorie, fãrã sã prea-
curviþi. Iar acelora cu care vã bucuraþi, [cãsãtorindu-vã cu ele], daþi-le
zestrea lor, ca o datorie. ªi nu este nici un pãcat pentru voi, dacã aþi
încheiat un legãmânt între voi, dupã stabilirea zestrei, cãci Allah este
Atoateºtiutor, Înþelept [‘Alim, Hakim].
25. Acela dintre voi care nu are mijloace necesare sã se însoare cu
muieri slobode(26) ºi credincioase poate [sã-ºi ia de nevastã una] din
fetele voastre credincioase aflate sub dreapta voastrã, cãci Allah
cunoaºte prea bine credinþa voastrã, cãci sunteþi ºi unii ºi alþii [de
aceeaºi religie]. Luaþi-le de neveste cu voia stãpânilor lor ºi daþi-le
zestrea lor, dupã cuviinþã, dar ele sã fie virtuoase, sã nu fie destrã-
bãlate ºi sã nu fi avut ibovnici. Iar dacã s-au mãritat ºi apoi
preacurvesc, atunci ele sã primeascã jumãtate din pedeapsa cuvenitã
muierilor slobode. Aceasta este îngãduitã pentru acela care se teme
de pãcat. Dar sã fiþi rãbdãtori e ºi mai bine pentru voi,(27) cãci Allah
este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
26. Allah voieºte sã vã facã vouã limpezi [poruncile Sale] ºi sã vã arate
rânduielile acelora de dinainte de voi [cei bine cãlãuziþi] ºi El vã iartã pe
voi. ªi Allah este Atoateºtiutor, Înþelept [‘Alim, Hakim].
27. ªi Allah voieºte sã vã ierte pe voi, în vreme ce aceia, care ur-
meazã poftele lor, râvnesc ca voi sã vã abateþi cât mai mult [de la El].
28. Allah voieºte sã vã uºureze [datorinþele,] cãci omul a fost creat slab.
29. O, voi cei care credeþi! Nu vã mâncaþi averile voastre unii altora
pe nedrept, doar dacã este un negoþ [legal], cu bunã învoialã între voi!
ªi nu vã ucideþi voi înºivã!(28) Allah este Îndurãtor [Rahim] cu voi!
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29) Paradisul.
30) Cu care s-au încheiat înþelegeri ori s-au fãcut legãminte.
31) Bãrbatul îi spunea, în Jahiliyya ºi la începutul Islamului, semenului sãu: Te

ajut ºi ajutã-mã! Te moºtenesc ºi mã moºteneºti! În felul acesta devenea fiecare
dintre ei ca un membru al familiei celuilalt, moºtenindu-l când murea. Islamul a
acceptat înþelegerile anterioare de acest fel, dar a interzis încheierea de noi
legãminte. ªi a poruncit sã li se dea partea lor din ceea ce s-a convenit prin
înþelegerile pe care le-au încheiat.

32) Onoarea ºi averea soþilor.
33) Loviþi-le, dar nu violent, ci uºor, pentru a le readuce la ascultare.
34) 'Aliyy, Kabir. Cele douã epitete sunt folosite aici pentru a dovedi bãrbaþilor

cã Allah este mai puternic decât ei. În consecinþã, se cuvine ca ei sã nu-ºi loveascã
soþiile pe nedrept, profitând de slãbiciunea lor, întrucât Allah este ocrotitorul lor.
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30. Însã cel care sãvârºeºte aceasta prin necumpãtare ºi fãrãdelege,
pe acela Noi îl vom face sã ardã în Foc, cãci pentru Allah aceasta
este un lucru uºor!
31. De vã veþi feri de pãcatele mari, care vã sunt oprite, vã vom ierta
pentru faptele voastre rele [mãrunte] ºi vã vom lãsa sã intraþi într-un
loc nobil.(29)

32. Nu râvniþi la ceea ce Allah a dãruit [cu harul Sãu] unora dintre voi
mai mult decât altora. Bãrbaþii vor avea parte de ceea ce au agonisit
ºi femeile vor avea parte de ceea ce au agonisit. Deci rugaþi-vã lui
Allah pentru harul Sãu, cãci Allah pe toate le ºtie.
33. Tuturor le-am dat moºtenitori, pentru ceea ce le lasã pãrinþii ºi
rudele apropiate. ªi acelora cu care aþi  împreunat mâinile voastre
drepte(30), daþi-le partea lor [din moºtenire](31), cãci Allah este la toate
Martor.
34. Bãrbaþii sunt proteguitori ai muierilor, datoritã calitãþilor
deosebite cu care i-a dãruit Allah ºi datoritã cheltuielilor pe care le fac
din bunurile lor. Iar cele evlavioase [dintre femei] sunt ascultãtoare ºi
pãzitoare [ale celor care trebuiesc pãzite] în absenþa [soþilor lor](32), pe
care ºi Allah le pãzeºte. Pe acelea de a cãror neascultare vã temeþi,
povãþuiþi-le, pãrãsiþi-le în paturi ºi loviþi-le(33)! Dar dacã ele [revin ºi]
ascultã de voi, atunci nu mai cãutaþi pricinã împotriva lor. Allah este
Cel mai Înalt, Mãreþ ['Aliyy, Kabir](34).
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35) Apropiat prin vecinãtate ºi prin înrudire.
36) Vecin îndepãrtat de care nu te leagã relaþii de rudenie.
37) Robii aflaþi în stãpânirea voastrã.
38) Adicã împotriva necredincioºilor ºi a nedrepþilor.
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35. Dacã vã temeþi de o pricinã între ei doi [cei doi soþi], atunci
trimiteþi un arbitru din neamul lui ºi un arbitru din neamul ei. Dacã
voiesc ei [arbitrii] împãcarea, Allah va readuce înþelegerea între ei [cei
doi soþi]. Allah este Atoateºtiutor, Bineºtiutor ['Alim, Khabir].
36. Adoraþi-L pe Allah ºi nu-I asociaþi Lui nimic! Purtaþi-vã bine cu
pãrinþii, cu rudele, cu orfanii, cu sãrmanii, cu vecinul apropiat(35) ºi cu
vecinul strãin(36), cu tovarãºul de alãturi, cu cãlãtorul  de pe drum ºi cu
cei stãpâniþi de mâinile voastre drepte(37), cãci Allah nu-i iubeºte pe
cel trufaº ºi pe cel lãudãros!
37. Acelora care sunt zgârciþi ºi-i îndeamnã pe oameni la zgârcenie ºi
ascund ceea ce le-a dãruit Allah din harul Sãu, le-am pregãtit
necredincioºilor osândã umilitoare.
38. ªi aceia care cheltuiesc banii lor [fac milostenie] numai ca sã-i vadã
oamenii ºi nu cred în Allah ºi nici în Ziua de Apoi. Iar acela cãruia
ªeitan îi este tovarãº, rãu tovarãº are el!
39. ªi ce vinã li s-ar putea aduce, dacã ar crede în Allah ºi în Ziua de
Apoi ºi ar face milostenii din ceea ce le-a dãruit Allah? Allah este
Atoateºtiutor [‘Alim] cu privire la ei!
40. Allah nu este nedrept [faþã de nimeni], nici cât greutatea unui
grãunte de praf, iar dacã este o binefacere, El o înmulþeºte ºi dã din
partea Sa rãsplatã mare.
41. ªi cum le va fi [celor nedrepþi] când vom aduce din fiecare
comunitate un martor ºi te vom aduce pe tine, [Muhammed], martor
împotriva acestora?!(38)

42. În ziua aceea, vor dori aceia care nu au crezut ºi nu i-au dat
ascultare Trimisului sã fie pãmântul întins peste ei ºi ei nu vor putea sã
ascundã de Allah nici un cuvânt!
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39) În legãturã cu bãuturile alcoolice, vezi de asemenea 2:219 ºi 5:90-91.
40) Aluzie la necurãþenia mare (junub) rezultatã din întreþinerea de relaþii

intime cu femeile sau din poluþie, dupã care spãlarea ritualã (gusl - baie generalã)
este obligatorie.

41) S-a interpretat ca însemnând împreunarea cu ele.
42) Ritul numit tayammum, constând în punerea mâinilor pe un pãmânt

potrivit (þãrânã sau nisip), scuturarea lor de praf, apoi în trecerea lor peste faþã ºi
în frecarea mâinilor pânã la coate. El þine locul abluþiunii care precede Rugãciunea
(Wudu') sau bãii rituale (gusl), în locurile unde lipseºte apa.

43) Ra'i-na: vezi 2:104 ºi nota.
44) Dupã o altã interpretare - "ºi credinþa lor este puþinã".
45) Allah îi ameninþã pe oamenii Cãrþii cã le va mutila chipurile, îi va poci,

dacã vor continua sã persiste în neadevãr.
46) Trebuie înþeles "oamenii care au încãlcat Sabatul" (vezi 2:65).

4 • SURAT AN-NISA’

43. O, voi cei care credeþi! Nu vã apropiaþi de Rugãciune [As-Salat]
atunci când sunteþi beþi,(39) ca sã ºtiþi ce spuneþi [lui Allah], nici atunci
când sunteþi necurãþaþi - doar dacã sunteþi cãlãtori pe drum - pânã ce
nu vã veþi curãþa(40)! Iar dacã sunteþi bolnavi sau în cãlãtorie, ori dacã
unul dintre voi se întoarce din locul unde ºi-a fãcut nevoile, sau aþi
atins muierile(41) ºi nu gãsiþi apã, atunci cãutaþi þãrânã mãruntã
curatã(42) ºi treceþi-vã palmele peste faþã ºi peste mâini, cãci Allah este
Îngãduitor, Iertãtor [‘Afuww, Ghafur].
44. Nu i-ai vãzut, [o, Muhammed,] pe aceia cãrora li s-a dat o parte
din Carte, cum cumpãrã ei rãtãcirea ºi voiesc ca ºi voi sã rãtãciþi de la
drumul [drept]?
45. Însã Allah îi cunoaºte mai bine pe duºmanii voºtri ºi Allah este de
ajuns ca Ocrotitor ºi Allah este de ajuns ca Ajutor.
46. Printre cei care au îmbrãþiºat iudaismul, sunt unii care schimono-
sesc sensurile cuvintelor ºi zic: "Am auzit ºi nu ne-am supus!" ºi "As-
cultã, dar sã nu auzi!" ºi Ra'i-na!"(43), stâlcindu-ºi limbile lor ºi vãtã-
mând religia. Dacã, dimpotrivã, ei ar zice: "Am auzit ºi ne-am supus!"
ºi "Ascultã!" ºi "Priveºte la noi", ar fi mai bine pentru ei ºi mai drept.
Dar Allah i-a blestemat din pricina necredinþei lor ºi nu cred decât
puþini [dintre ei](44).
47. O, voi cei cãrora vi s-a dãruit Cartea! Credeþi în ceea ce am po-
gorât Noi, întãrind ceea ce voi aveaþi deja, înainte ca Noi sã mutilãm
chipuri ºi sã le întoarcem pe dosurile lor(45) sau sã-i blestemãm aºa
cum i-am blestemat ºi pe oamenii Sabatului(46), cãci porunca lui Allah
este [întotdeauna] împlinitã!
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47) În textul arab este vorba de fibra finã (fatil) din scobitura sâmburelui de
curmalã, folositã ca metaforã pentru lucrul foarte puþin sau foarte mic ºi neînsemnat.

48) Înþelepþii iudeilor care au ºtiinþã.
49) Idol, preot, magician, magie, diavol ºi tot ceea ce þine de necredinþa în

Allah.
50) Vezi 2:257.
51) Aici este vorba de pãgânii din Mekka.
52) Când cei din tribul Qurayº i-au întrebat pe conducãtorii iudeilor despre cei

care sunt mai bine cãlãuziþi dintre qurayºiþi ºi musulmani, aceºtia le-au rãspuns: "Voi
sunteþi mai bine cãlãuziþi decât ei".

53) Metaforã pentru cantitate neînsemnatã.
54) Pe Profetul Muhammed ºi pe însoþitorii sãi.
55) Regatul lui David ºi Solomon.

48. Allah nu iartã sã I se facã vreun pãrtaº. Afarã de aceasta, El iartã
cui voieºte. Iar acela care pune în rând cu Allah un pãrtaº, nãscoceºte
un mare pãcat!
49. Nu i-ai vãzut pe aceia care se laudã cã sunt evlavioºi? Însã numai
Allah este Acela care socoteºte a fi evlavios pe cine voieºte El ºi nu vor
fi nedreptãþiþi [la rãsplatã] nici cât un firicel(47).
50. Priveºte cum nãscocesc ei minciuni punându-le pe seama lui
Allah! ªi aceasta este îndeajuns un pãcat vãdit.
51. Nu i-ai vãzut pe aceia cãrora le-a fost datã o parte din Carte(48)?
Ei cred în Jibt(49) ºi în Taghut(50) ºi zic celor care nu cred(51): “Aceºtia
sunt mai bine cãlãuziþi pe drum decât cei care cred!(52)”
52. Aceºtia sunt cei pe care i-a blestemat Allah, iar celui pe care Allah
l-a blestemat nu-i vei afla [în veci] ajutor.
53. Oare au ei parte de stãpânie?! Atunci nu dau ei oamenilor nici
mãcar cât punctul de pe sâmburele de curmalã(53)!
54. Îi pizmuiesc ei pe oameni(54) pentru ceea ce El le-a dat cu harul
Sãu? Or Noi i-am dat neamului lui Avraam Cartea ºi Înþelepciunea ºi
le-am dat lor o mare împãrãþie!(55)

55. Unii dintre ei au crezut în El, alþii s-au lepãdat de El ºi focul
Gheenei le va fi de ajuns!
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56) Coranul.
57) Ulemaii (învãþaþii) ºi cârmuitorii. Supunerea faþã de aceºtia din urmã este

o datorie, cu condiþia ca ei sã porunceascã binele ºi ascultarea faþã de Allah.
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56. Cei ce nu cred în Versetele Noastre(56), pe aceia îi vom lãsa sã
ardã în Foc ºi de fiecare datã când pieile lor se vor coace, le vom
schimba cu alte piei, ca sã guste chinul! Allah este Puternic [ºi] Înþelept
[‘Aziz, Hakim]!
57. Însã pe aceia care cred ºi sãvârºesc fapte bune îi vom conduce în
grãdini pe sub care curg pâraie. În ele vor fi veºnic sãlãºluitori ºi vor
avea în ele soaþe curãþite. ªi îi vom conduce pe ei la umbrã deasã.
58. Allah vã porunceºte sã daþi înapoi stãpânilor lor lucrurile încredin-
þate, iar dacã judecaþi între oameni, sã judecaþi cu dreptate! Cât de
minunat este acest lucru la care vã povãþuieºte Allah! Allah este Cel
care Aude Totul [ºi] Cel care Vede Totul [Sami', Basir]!
59. O, voi cei care credeþi! Fiþi cu supunere faþã de Allah ºi fiþi cu
supunere [ascultare] faþã de Trimisul Sãu ºi faþã de diriguitorii voºtri!(57)

Apoi, dacã aveþi neînþelegeri într-o chestiune, aduceþi-o [întru judecare]
la Allah ºi la Trimis, dacã voi credeþi în Allah ºi în Ziua de Apoi!
Aceasta este mai bine ºi cu mai bune urmãri.
60. Nu i-ai vãzut pe aceia care pretind cã ei cred în ceea ce þi s-a
trimis þie, [Muhammed,] ºi în ceea ce s-a trimis mai înainte de tine? Ei
voiesc sã-l ia ca judecãtor pe Taghut, cu toate cã li s-a poruncit sã nu
creadã în el. Dar ªeitan voieºte sã-i împingã pe ei în lungã rãtãcire.
61. Iar dacã li se zice lor: "Veniþi spre ceea ce a trimis Allah ºi spre
Trimis!", îi vei vedea pe fãþarnici cum se întorc, îndepãrtându-se de tine.
62. Însã cum va fi dacã îi va lovi o nenorocire pentru ceea ce au
fãcut mai înainte mâinile lor?! Atunci ei vor veni spre tine ºi vor jura
pe Allah: "Noi nu am voit decât bine ºi împãcare!".
63. Aceºtia sunt cei despre care ºtie Allah ce se aflã în inimile lor.
Deci depãrteazã-te de ei, povãþuieºte-i pe ei ºi spune-le lor - în
privinþa lor - vorbe convingãtoare.
64. Noi nu trimitem nici un trimis, decât pentru a i se da ascultare, cu
voia lui Allah. ªi dacã, dupã ce au fost ei nedrepþi cu propriile lor
suflete, vor veni ei la tine ºi se vor ruga de iertare lui Allah ºi se va
ruga pentru iertarea lor ºi Trimisul, îl vor afla ei pe Allah Iertãtor,
Îndurãtor [Tawwab, Rahim].
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58) Versetele 60-68 se referã la ipocriþi.
59) Un bãrbat a venit la Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -

ºi a zis: O, Trimis al lui Allah! Tu îmi eºti mai scump decât sufletul meu ºi îmi eºti
mai drag decât familia mea. Stând în casã ºi pomenindu-te, nu am mai putut
rãbda sã nu vin la tine ºi sã nu te vãd. Mi-am adus aminte de moartea mea ºi de
moartea ta ºi mi-am dat seama cã, atunci când vei intra în Rai, tu te vei înãlþa
împreunã cu profeþii ºi mi-a fost teamã cã, dacã ºi eu voi intra în Rai, nu te voi
putea vedea. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - nu i-a rãspuns
pânã ce nu i-a revelat Allah acest verset.
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65. Însã, nu! [Jur] pe Domnul Tãu! Nu vor crede ei [cu adevãrat] pânã
ce nu te vor lua pe tine ca judecãtor pentru cele care se iscã între ei ºi
nu vor mai afla în sufletele lor temere faþã de ceea ce tu ai hotãrât ºi
nu se vor supune cu desãvârºitã supunere [hotãrârii tale].
66. Dacã Noi le-am fi poruncit: "Omorâþi-vã voi înºivã!" sau "Ieºiþi din
cãminele voastre!", nu ar fi fãcut-o decât puþini dintre ei. Dar dacã ei
le-ar fi fãcut pe cele la care au fost îndemnaþi, ar fi fost mai bine
pentru ei ºi ar fi mai statornicã [credinþa lor].
67. ªi atunci Noi le-am fi dat din partea Noastrã rãsplatã mare.
68. ªi i-am fi cãlãuzit Noi pe un drum drept(58).
69. Cei care se supun lui Allah ºi Trimisului, aceia vor fi împreunã cu
cei pe care i-a binecuvântat Allah cu harul Sãu, ca ºi profeþii,
adevãraþii evlavioºi, martirii ºi cei pioºi. ªi ce buni tovarãºi vor fi
aceºtia(59)!
70. Acest har este de la Allah ºi Allah este de ajuns ca Atoateºtiutor
[‘Alim]!
71. O, voi cei care credeþi! Luaþi seama ºi purcedeþi [la luptã] în
grupuri sau purcedeþi [la luptã] cu toþii deodatã!
72. Printre voi este unul care rãmâne în urmã [când se purcede la
luptã] ºi dacã asupra voastrã se abate o nenorocire, zice el: "Allah s-a
îndurat de mine cu harul Lui, cãci nu am fost de faþã împreunã cu
ei!"
73. Dar dacã asupra voastrã coboarã harul lui Allah, atunci el va zice,
ca ºi când între voi ºi între el nu ar fi fost nici o prietenie: “Ce pãcat cã
nu am fost laolaltã cu ei, cãci aº fi câºtigat mare izbândã!”.
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60) Vezi 2:257.
61) Vezi 4:49.
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74. Sã lupte, aºadar, pe calea lui Allah aceia care dau viaþa lumeascã
de acum pentru Viaþa de Apoi! Iar aceluia care luptã pe calea lui
Allah, de va fi ucis sau de va birui, Noi îi vom da mare rãsplatã!
75. ªi ce este cu voi de nu luptaþi pe calea lui Allah, ºi pentru bãrbaþii,
muierile ºi copiii slabi care zic: “Doamne! Scoate-ne pe noi din cetatea
asta cu neam nelegiuit ºi dã-ne nouã din partea Ta un ocrotitor ºi
dã-ne nouã din partea Ta un ajutor!”.
76. Cei care cred, luptã pe calea lui Allah, iar cei care nu cred, luptã
pe calea lui Taghut(60). Aºadar, luptaþi împotriva aliaþilor lui ªeitan,
cãci vicleºugul lui ªeitan este, neîndoielnic, slab!
77. Nu i-ai vãzut pe aceia cãrora li s-a zis: "Reþineþi-vã mâinile voastre
[de la luptã], pliniþi Rugãciunea [As-Salat] ºi achitaþi Dania [Az-Zakat]!"?
Apoi, când li s-a poruncit lupta, o parte dintre ei au ajuns sã se teamã
de oameni, ca ºi când ar fi încercat teama de Allah sau o teamã chiar
mai puternicã ºi au zis: "Doamne, de ce ne-ai poruncit nouã lupta? De
ce nu ne-ai mai pãsuit pânã la un termen apropiat?" Spune: "Plãcerea
acestei lumi este micã, iar Lumea de Apoi este mai bunã pentru cei
care se tem [de Allah] ºi [acolo] nu veþi fi nedreptãþiþi nici cât un
firicel!"(61)

78. Oriunde aþi fi, moartea vã va ajunge, chiar de-aþi fi în turnuri
semeþe. Dacã au parte de bine, ei zic: "Aceasta este de la Allah!", iar
dacã îi loveºte un rãu, ei zic: "Aceasta este de la tine, [Muhammed]!"
Spune: "Toate sunt din partea lui Allah!". Dar ce este cu oamenii
aceºtia cã nu înþeleg ei aproape nici o vorbã?
79. Binele de care ai parte îþi vine de la Allah, iar rãul care te loveºte
îþi vine de la tine însuþi. Noi te-am trimis ca Vestitor [trimis, profet]
pentru oameni. Iar Allah este de ajuns ca martor!
80. Cel ce se supune Trimisului se supune, neîndoielnic, ºi lui Allah.
Cât despre cei care întorc spatele, Noi nu te-am trimis sã fii peste ei
pãzitor!
81. Ei zic: “Supunere!”. Dar de îndatã ce au ieºit de la tine, o parte
dintre ei nãscocesc noaptea [în gând, pe ascuns] cu totul altceva decât
ceea ce ai spus. Allah scrie ceea ce nãscocesc ei noaptea [în gând, pe
ascuns]. Îndepãrteazã-te de ei ºi încrede-te în Allah! ªi Allah este de
ajuns ca protector!
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62) Înainte de Islam, arabii pãgâni foloseau diferite maniere ºi formule de
salut. Islamul a recomandat ca formulã de salut expresia As-Salamu 'alay-kum
"Pacea asupra voastrã!", adresarea cu ea fiind fãcutã uneia sau mai multor per-
soane. Rãspunsul la ea este Wa-'alay-kumu s-salam (wa rahmatu Allahi wa-bara-
katu-hu!) "Pacea fie ºi asupra voastrã (ºi îndurarea lui Allah ºi binecuvântãrile
Sale)!".

63) Opiniile au fost divizate împotriva ipocriþilor: unii propuneau adoptarea
unei atitudini foarte ferme faþã de ei, iar alþii voiau sã-i întoarcã la Islam.
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82. Oare nu cugetã ei la Coran? Dacã ar fi el de la altcineva decât de
la Allah, ar gãsi în el multe nepotriviri!
83. Când vine la ei o ºtire de liniºte sau de spaimã, ei o rãspândesc
de îndatã. Dacã însã ei ar împãrtãºi-o Trimisului sau cârmuitorilor lor,
aceia dintre ei, care cautã sã fie dumiriþi, ar afla [adevãrul]. Iar de n-ar
fi harul lui Allah asupra voastrã ºi îndurarea Lui, l-aþi urma pe ªeitan,
afarã de puþini [dintre voi].
84. Luptã-te pe calea lui Allah - tu nu eºti rãspunzãtor decât pentru
tine! - ºi îndeamnã-i pe dreptcredincioºi [la luptã]! Poate cã Allah va
opri rãul celor care nu cred, cãci Allah este mai de temut în forþã ºi
mai aspru în pedeapsã.
85. Cel care face o bunã mijlocire [într-o chestiune] va avea ºi el o
parte din ea, iar cel care face o rea mijlocire, asemenea va avea parte
din rãspunderea [pentru ea], cãci Allah este cu putere peste toate [Al-
Muqit].
86. Dacã vi se dã bineþe, rãspundeþi cu bineþe încã ºi mai frumos sau
[cel puþin] rãspundeþi(62)! Allah este Atoatesocotitor [Hasib].
87. Allah! Nu existã altã divinitate în afarã de El! El [jurã cã] vã va
aduna în Ziua Învierii, neîndoielnic, cãci cine este mai adevãrat decât
Allah în ceea ce se spune?
88. De ce sunteþi despãrþiþi în douã grupuri în privinþa fãþarnicilor,(63)

când Allah i-a întors [la necredinþã] pentru ceea ce au dobândit ei?
Voiþi voi sã-i cãlãuziþi pe drumul cel drept pe aceia pe care Allah i-a
împins la rãtãcire? Pentru acela pe care Allah l-a dus la rãtãcire nu
poþi afla drum [de întoarcere]!
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64) Permisiunea de a-i mai ataca.
65) Preþul sângelui constã într-o sutã de cãmile de vârste diferite. Detaliile

acestei obligaþii se gãsesc în lucrãrile de jurisprudenþã (fiqh).
66) Omorul premeditat este una dintre cele mai mari crime, dupã pãrerea Isla-

mului, ºi, de aceea, el este pedepsit extrem de aspru. ªi a zis Trimisul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - : "Cine ajutã la uciderea unui musulman credin-
cios, chiar ºi numai cu o jumãtate de cuvânt, va veni în Ziua Judecãþii, având scris
între ochii sãi: fãrã nãdejde în îndurarea lui Allah!". ªi, tot într-un hadis, se spune:
"Sfârºitul acestei lumi este mai neînsemnat pentru Allah decât omorârea unui
bãrbat credincios".
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89. Ei ar vrea ca voi sã nu credeþi, aºa cum nici ei nu cred, astfel
încât sã fiþi deopotrivã. Nu vã luaþi dintre ei pãrtaºi, pânã ce ei nu vor
purcede pe calea lui Allah! Dar dacã ei întorc spatele, prindeþi-i ºi
omorâþi-i, oriunde-i veþi afla! ªi nu vã faceþi dintre ei nici pãrtaº, nici
ajutor,
90. Afarã de aceia care se unesc la un neam cu care voi aveþi un
legãmânt sau vin la voi cu piepturile prea strânse pentru ca sã mai
lupte împotriva voastrã sau ca sã mai lupte împotriva neamului lor. De-
ar fi voit Allah, le-ar fi dat putere asupra voastrã atunci când s-ar fi
rãzboit cu voi. Dar dacã se depãrteazã ei de voi ºi nu luptã împotriva
voastrã ºi vã aratã supunere, Allah nu vã mai dã vouã cale împotriva
lor.(64)

91. Veþi gãsi pe alþii care vor voi sã aibã încrederea voastrã ºi sã aibã
ºi încrederea neamului lor. De fiecare datã când vor fi îndemnaþi la
ispitã, ei se vor lãsa împinºi spre ea. Dacã însã nu vor sta departe de
voi ºi nu vã vor arãta supunere ºi nu vor opri mâinile lor [de la lupta
împotriva voastrã], atunci prindeþi-i ºi omorâþi-i, oriunde i-aþi afla!
Asupra acestora Noi vã dãm dovadã sigurã.
92. Nu se cade ca un dreptcredincios sã omoare un alt dreptcre-
dincios, decât [dacã se întâmplã] din greºealã. Cel care omoarã un
dreptcredincios din greºealã, trebuie sã slobozeascã un rob credincios
ºi sã dea un preþ de sânge(65) familiei lui, afarã dacã aceasta îl iartã,
în semn de milostenie. Dacã [cel omorât] este dintr-un neam duºman
vouã, dar el este dreptcredincios, atunci trebuie sã slobozeascã un rob
credincios. Dacã este însã dintr-un neam de care sunteþi legaþi printr-
un legãmânt, atunci trebuie un preþ de sânge dat familiei lui ºi slobozit
un rob credincios. Cel ce nu gãseºte [robul pentru slobozire] trebuie sã
posteascã douã luni, una dupã alta [fãrã întrerupere], cãutând îndu-
rare de la Allah. Allah este Atoateºtiutor ºi Înþelept ['Alim, Hakim](66).
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93. Cel care omoarã un dreptcredincios precugetat, rãsplata îi va fi
Gheena, în care va rãmâne veºnic, Allah se va mânia pe el, îl va bles-
tema ºi-i va pregãti lui chin mare.
94. O, voi cei care credeþi! Dacã purcedeþi [la luptã] pe calea lui
Allah, luaþi bine seama ºi nu spuneþi aceluia care vã dã vouã bineþe [cu
Es-selamu ’aleikum]: “Tu nu eºti credincios!”, râvnind voi la bunurile
acestei vieþi lumeºti, cãci Allah are prãzi multe. Aºa aþi fost voi mai
înainte, dar Allah v-a binecuvântat cu harul Lui. Deci luaþi bine seama,
cãci Allah este bine ºtiutor a ceea ce faceþi voi!
95. Nu sunt egali dreptcredincioºii care rãmân în casele lor - afarã de
cei care au un beteºug - cu cei care luptã pe calea lui Allah, cu
bunurile ºi cu sufletele lor. Allah vine cu mai mult har asupra celor
care luptã cu bunurile ºi cu sufletele lor decât asupra celor care rãmân
în casele lor [din pricina unui beteºug]. Tuturor le-a fãgãduit Allah cea
mai bunã rãsplatã, însã Allah vine cu mai mult har asupra celor care
luptã decât asupra celor care rãmân în casele lor ºi cu mare rãsplatã,
96. Trepte din partea Sa, cu iertare ºi îndurare, cãci Allah este
Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
97. Îngerii, când iau sufletele celor care au fost nedrepþi cu ei înºiºi,
le zic lor: "Ce aþi fãcut voi [pentru credinþa voastrã]?" ªi rãspund ei:
"Noi am fost slãbiþi pe pãmânt!"(67) ªi le zic [îngerii]: "Nu a fost
pãmântul lui Allah destul de larg pentru ca voi sã purcedeþi în lume?"
Adãpostul acestora este Gheena ºi ce soartã rea!
98. Afarã de cei neputincioºi dintre bãrbaþi, de femei ºi copii, care nu
sunt în stare sã se descurce ºi nu gãsesc nici o cale,
99. Pe aceºtia poate cã o sã-i ierte Allah, cãci Allah este Îndurãtor,
Iertãtor [‘Afuww, Ghafur].
100. ªi cine pribegeºte pe calea lui Allah, va afla pe pãmânt multe
[adãposturi] ºi bogãþie. ªi cel ce iese din casa sa(68), ca sã purceadã
cãtre Allah ºi Trimisul Sãu(69), ºi apoi îl va ajunge moartea, rãsplata lui
se aflã la Allah, cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim](70).

67) Pe pãmântul duºmanilor.
68) Din Mekka.
69) Spre Medina.
70) Dumra ben al-Qays era un bãrbat slãbit ºi neputincios din Mekka, dar

când a auzit ce a revelat Allah în legãturã cu plecarea (Hegira), le-a zis fiilor sãi:
Luaþi-mã cu voi, cãci eu nu sunt slab ºi eu cunosc calea spre Medina! Jur pe Allah
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101. Iar dacã purcedeþi spre alt pãmânt, nu va fi un pãcat pentru
voi de veþi scurta Rugãciunea [As-Salat], dacã vã temeþi cã cei care
nu cred vã vor pricinui vreun rãu, cãci necredincioºii vã sunt duºmani
învederaþi.
102. Iar atunci când tu, [Muhammed,] te vei afla printre ei [în timpul
luptei] ºi vei conduce Rugãciunea lor [As-Salat], o parte dintre ei sã
stea împreunã cu tine ºi sã-ºi pãstreze armele lor. Apoi, dupã o
prosternare, sã treacã în spatele vostru ºi sã vinã celãlalt grup, al celor
care nu ºi-au fãcut Rugãciunea, ca sã-ºi facã Rugãciunea împreunã cu
tine, dar sã fie cu bãgare de seamã ºi sã-ºi þinã armele. Cei care nu
cred voiesc ca voi sã vã neglijaþi armele ºi lucrurile voastre, pentru ca
sã se nãpusteascã asupra voastrã deodatã. Nu sãvârºiþi nici un pãcat
dacã, stânjeniþi de ploaie sau bolnavi, puneþi armele voastre jos, dar fiþi
cu bãgare de seamã! Allah a pregãtit pentru necredincioºi osândã
înjositoare.
103. Dacã aþi împlinit Rugãciunea [As-Salat], pomeniþi numele lui
Allah, stând în picioare, aºezaþi sau întinºi pe o parte! Dar când
sunteþi în pace, atunci împliniþi Rugãciunea [As-Salat] [în întregime],
cãci Rugãciunea [As-Salat] este orânduitã pentru dreptcredincioºi la
timpuri hotãrâte!
104. Nu slãbiþi urmãrirea oamenilor [necredincioºi], chiar dacã
suferiþi, cãci ei suferã la fel cum suferiþi voi, dar voi nãdãjduiþi de la
Allah ceea ce ei nu nãdãjduiesc! ªi Allah este Atoateºtiutor [ºi] Înþelept
['Alim, Hakim].
105. Noi þi-am trimis Cartea cu Adevãrul, ca sã judeci între oameni
aºa cum þi-a arãtat Allah. ªi nu fi apãrãtor al celor haini!
106. ªi cere-I iertare lui Allah, cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor
[Ghafur, Rahim]!
107. ªi nu te certa în folosul acelora care se hainesc pe ei înºiºi!
Allah nu-l iubeºte pe cel care este hain ºi pãcãtos(71)!

cã nu voi mai dormi noaptea aceasta în Mekka! ªi au ieºit împreunã cu el,
purtându-l pe un pat, însã pe drum a murit. Atunci a revelat Allah acest verset.

71) Un ipocrit cu numele de Baºir a furat cãmaºa de zale a unuia dintre
companionii Profetului. Acest companion s-a plâns Trimisului lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - aducându-i la cunoºtinþã cã cel care i-a furat
zalele este ipocritul Baºir. Ipocritul le-a aruncat într-o casã evreiascã pentru a scãpa
de acuzaþie. El s-a înþeles cu neamul sãu sã cearã Profetului disculparea lui, dupã
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108. Ei încearcã sã se ascundã de oameni, dar ei nu se pot ascunde
de Allah, cãci El este cu ei atunci când nãscocesc în timpul nopþii
vorbe ce Lui nu-I plac ºi Allah este ºtiutor a toate câte se fac.
109. Iatã cã voi le-aþi luat apãrarea în aceastã lume. Dar cine le va
lua apãrarea înaintea lui Allah în Ziua Învierii sau cine le va fi lor
ocrotitor?
110. Acela care sãvârºeºte un rãu sau este nedrept cu sine însuºi iar
apoi se roagã lui Allah de iertare, acela Îl va afla pe Allah Iertãtor,
Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
111. Acela care dobândeºte un pãcat îl dobândeºte numai împotriva
sa, iar Allah este Atoateºtiutor [ºi] Înþelept ['Alim, Hakim].
112. Iar acela care dobândeºte o greºealã sau un pãcat ºi apoi îl
pune pe seama unui nevinovat, acela s-a încãrcat cu nedreptate ºi cu
pãcat vãdit.
113. De n-ar fi fost harul lui Allah asupra ta, [Muhammed], ºi îndura-
rea Lui, ar fi cercat o parte dintre ei sã te împingã sã rãtãceºti
[drumul](72), dar ei nu se împing la rãtãcire decât pe ei înºiºi ºi nu vor
putea sã-þi aducã daunã întru nimic. Iar Allah a pogorât asupra ta
Cartea ºi Înþelepciunea(73), te-a învãþat ceea ce nu ºtiai ºi harul lui Allah
asupra ta a fost nemãsurat.
114. Nu este nimic bun în cea mai mare parte a vorbelor lor tainice,
în afara acelora care poruncesc milostenia, fapta bunã ºi împãcarea
între oameni. Iar aceluia care face aceasta, cãutând mulþumirea lui
Allah, îi vom dãrui mare rãsplatã.
115. Însã pe acela care se împotriveºte Trimisului, dupã ce i s-a
arãtat lui calea cea dreaptã, ºi care urmeazã un alt drum decât cel al
dreptcredincioºilor, îl vom pune Noi împreunã cu aceia cu care s-a
aliat, ºi-l vom lãsa sã ardã în Gheena. ªi ce rea menire [este aceasta]!

ce cãmaºa a fost gãsitã în casa evreului. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - i-a luat apãrarea ºi l-a socotit nevinovat. Atunci i-au fost revelate
aceste versete care aratã cu claritate adevãrul. Ipocritul s-a alãturat necredincioºilor
ºi a trecut în rândurile lor.

72) Ipocriþii, atunci când au încercat sã te convingã sã-l declari nevinovat pe
stãpânul lor, au încercat sã te abatã de la calea cea adevãratã, dar Allah cu harul
Sãu te-a apãrat.

73) Coranul ºi Sunna.
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74) Allah.
75) Ei adorã zeitãþi femeieºti, cum sunt Allat, Al-Uzza ºi Manat (Nume date de

arabii pãgâni unor idoli feminini), dupã cum îl adorã ºi pe ªeitan cel rãzvrãtit.
76) Practicã superstiþioasã la arabii pãgâni din perioada preislamicã. Dacã o

cãmilã nãºtea de cinci ori ºi al cincilea pui era mascul, îi crestau urechile ºi o lãsau
slobodã, fãrã sã se mai foloseascã de nimic de la ea ºi fãrã sã o împiedice de la
apã ºi de la pãscut, închipuindu-ºi cã prin intermediul ei se apropie de Allah.

77) A zis Qitada: Dreptcredincioºii ºi oamenii Cãrþii au început sã se laude
unii faþã de alþii. ªi au zis oameni Cãrþii: Profetul nostru a venit înaintea Profetului
vostru ºi Cartea noastrã a venit înaintea Cãrþii voastre. Deci noi suntem mai îndrep-
tãþiþi la Allah decât voi! Însã dreptcredincioºii le-au rãspuns: Profetul nostru este
ultimul Profet, iar Cartea noastrã anuleazã celelalte scripturi. ªi a fost revelat acest
verset.
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116. Allah nu iartã sã I se facã semeni, dar iartã orice, în afarã de
aceasta, celui care voieºte El. Acela care îi face lui Allah semeni, acela
s-a rãtãcit departe!
117. Nu adorã în locul Lui(74) decât niºte fãpturi femeieºti(75) ºi nu
adorã decât un ºeitan rãzvrãtit.
118. Allah l-a blestemat [pe ªeitan], iar el a zis: "Voi sã iau o parte
anumitã din robii Tãi,
119. Îi voi duce întru rãtãcire, le voi da speranþe deºarte, le voi
porunci, ºi ei vor tãia urechile dobitoacelor(76) ºi le voi porunci sã
schimbe creaþia lui Allah". Dar acela care-l ia pe ªeitan ca aliat, în
locul lui Allah, va avea parte de pierdere vãditã.
120. El le face fãgãduinþe ºi le dã speranþe amãgitoare, cãci ªeitan nu
le fãgãduieºte decât himere.
121. Adãpostul acestora va fi Gheena ºi nu vor afla de ea scãpare.
122. Cât despre aceia care cred ºi plinesc fapte bune, pe ei îi vom
face sã intre în Grãdini pe sub care curg pâraie, în care vor rãmâne
veºnic. Fãgãduinþa lui Allah este adevãr. ªi cine spune vorbe mai
adevãrate decât Allah?!
123. Nu este dupã dorinþele voastre, nici dupã dorinþele oamenilor
Scripturii. Cine face un rãu va fi rãsplãtit pentru el ºi nu va gãsi în
sprijinul sãu, împotriva lui Allah, nici un aliat ºi nici un ajutor(77).
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78) Crezul este o condiþie obligatorie pentru primirea faptelor ºi rãsplãþii în Ziua de
Apoi.

79) Prin "punct" se are în vedere pata foarte micã de pe sâmburele de
curmalã, devenitã metaforã pentru lucrul neînsemnat, fãrã valoare.

80) Care este similarã cu Islamul.
81) Nu-i rãmâne nici un lucru ascuns ºi necunoscut.
82) În perioada preislamicã, bãrbatul îºi arunca veºmântul peste orfelina aflatã

în îngrijirea sa. Iar dacã fãcea acest lucru, nu mai putea nimeni sã o cearã în
cãsãtorie; dacã ea era frumoasã, se cãsãtorea cu ea ºi devenea stãpânul averii ei,
iar dacã era urâtã rãmânea necãsãtoritã pânã la moarte ºi când murea, el
moºtenea averea ei. Coranul a interzis acest tratament acordat orfelinei.

83) În perioada preislamicã ºi la începutul Islamului, copiii nu primeau nici o
parte din moºtenire. Allah porunceºte ca ºi ei sã aibã dreptul la moºtenire.

84) Îndepãrtarea pe calea divorþului, fie cã simte aversiune pentru ea, fie cã
voieºte sã se cãsãtoreascã cu altã femeie.

85) Dacã o femeie se teme cã soþul o va neglija din pricina unei boli de care
ea suferã, nu este rãu dacã ei ajung la un compromis, ea lãsându-i libertatea de a
contracta un nou mariaj, iar el menþinând-o sub îngrijirea lui. Allah îi îndeamnã la
împãcare, la mãrinimie ºi la evitarea zgârceniei, care este în firea omului, ºi îl în-
deamnã pe soþ sã o pãstreze pe soþia lui, cãci Allah îi va acorda cea mai bunã
rãsplatã.
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124. Oricine face fapte bune, bãrbat sau femeie – credincios fiind(78) -
aceia vor intra în Rai ºi nu vor fi nedreptãþiþi nici cât un punct(79).
125. ªi cine are credinþã mai bunã decât acela care se supune lui
Allah ºi plineºte fapte bune, urmând religia lui Avraam(80) cel drept
întru credinþã? ªi Allah l-a primit pe Avraam ca ales.
126. Ale lui Allah sunt cele din ceruri ºi cele de pre pãmânt. ªi Allah
este Atotcuprinzãtor(81).
127. Ei îþi cer sfatul în privinþa muierilor. Spune: “Allah vã stabileºte
rânduieli în privinþa lor ºi vã este vestit în Carte despre orfelinele,
cãrora nu le daþi ceea ce le-a fost prescris ºi pe care voiþi sã le luaþi în
cãsãtorie,(82) precum ºi despre copiii încã mici”(83). ªi sã fiþi cu
dreptate faþã de orfani, cãci Allah este ªtiutor al binelui pe care voi îl
faceþi!
128. Dacã o femeie se teme de nepãsarea sau îndepãrtarea(84) bãrba-
tului ei, atunci nici o vinã nu va fi asupra lor dacã ajung la o împãcare,
cãci împãcarea este mai bunã, iar sufletele sunt înclinate spre zgâr-
cenie. Dar, dacã vã purtaþi bine ºi vã temeþi [de Allah], Allah este Bine-
ºtiutor [Khabir] a ceea ce faceþi voi(85).
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129. Nu veþi putea sã vã purtaþi întocmai la fel cu [toate] soaþele,
chiar dacã aþi voi cu tot dinadinsul. Dar nu vã întoarceþi cu totul [cãtre
vreuna dintre ele], lãsând-o [pe cealaltã] ca atârnatã(86)! Însã dacã
îndreptaþi aceasta ºi vã temeþi, Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur,
Rahim].
130. Iar dacã cei doi se despart(87), atunci Allah poate sã-i înzestreze
pe amândoi cu dãrnicia Sa. ªi Allah este Cel cu Har Nemãrginit [ºi]
Înþelept [Wasi', Hakim].
131. Ale lui Allah sunt toate cele din ceruri ºi de pre pãmânt. Noi le-
am poruncit celor cãrora le-a fost datã Cartea înaintea voastrã, pre-
cum ºi vouã: "Fiþi cu fricã de Allah!". Iar dacã voi nu credeþi, [aceasta
nu-I va aduce prejudicii lui Allah, cãci] ale lui Allah sunt cele din ceruri
ºi de pre pãmânt ºi Allah este Înstãrit [ºi] Vrednic de Laudã [Ghaniyy,
Hamid].
132. Ale lui Allah sunt cele din ceruri ºi de pre pãmânt ºi Allah este
de ajuns ca Ocrotitor [Wakil].
133. Dacã El ar voi, v-ar lua - o, oameni! – ºi ar aduce alþii [în locul
vostru], cãci Allah are putere sã facã aceasta.
134. Dacã voieºte cineva rãsplatã în lumea aceasta, la Allah se aflã
rãsplata ºi pentru aceastã lume ºi pentru Lumea de Apoi, cãci Allah
este Cel care Aude Totul [ºi] Cel care Vede Totul [Sami', Basir].
135. O, voi cei care credeþi! Fiþi fãptuitori neclintiþi ai dreptãþii, mar-
tori înaintea lui Allah, chiar împotriva voastrã, împotriva pãrinþilor ºi
rudelor voastre - fie bogat sau sãrac - cãci Allah cunoaºte cel mai bine
ce este spre binele lor! Nu urmaþi poftei, ca sã nu vã abateþi [de la
dreptate]! Iar dacã voi faceþi o mãrturie mincinoasã sau vã sustrageþi,
[sã ºtiþi cã] Allah este Bineºtiutor a ceea ce faceþi [Khabir]!

86) Ca suspendatã între cer ºi pãmânt, ca ºi cum nu ar avea soþ dar nu este
nici divorþatã.

87) Prin divorþ.
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88) Scripturile anterioare Coranului.
89) Acest lucru îl fãceau idolatrii de la Mekka ºi iudeii de la Medina la

începutul Islamului.
90) Acesta este un rãspuns categoric dat ipocriþilor care sperau ºi aºteptau ca

noul stat al musulmanilor sã nu reziste ºi sã disparã.
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136. O, voi cei care credeþi! Fiþi cu credinþã neclintitã în Allah ºi în
Trimisul Sãu, în Cartea pe care a pogorât-o asupra Trimisului Sãu ºi în
Cartea pe care a pogorât-o mai înainte!(88) Cel care nu crede în Allah,
în îngerii Sãi, în Cãrþile Sale, în trimiºii Sãi ºi în Ziua de Apoi, acela
pribegeºte în cea mai îndepãrtatã rãtãcire.
137. Pe aceia care cred, apoi nu mai cred, apoi iarãºi cred, apoi
iarãºi nu mai cred, apoi sporesc în necredinþã, Allah nu-i va ierta ºi
nu-i va cãlãuzi pe o cale [dreaptã].
138. Vesteºte-le fãþarnicilor cã ei vor avea parte de un chin dureros;
139. Cei ce-ºi fac din necredincioºi aliaþi în locul credincioºilor, oare
aceºtia cautã putere la ei? Puterea se aflã numai la Allah, în
întregime!
140. El doarã v-a arãtat [revelat] în Carte cã dacã veþi auzi cã
versetele lui Allah sunt tãgãduite sau luate în derâdere,(89) sã nu staþi
împreunã cu ei decât dacã vor începe ei o altã discuþie, cãci altcum,
veþi fi asemenea lor. Allah îi va aduna pe fãþarnici ºi pe necredincioºi
în Gheena, cu toþii.
141. Cei care vã pândesc pe voi, atunci când aveþi parte de biruinþã
zic ei: "Oare nu am fost noi împreunã cu voi?", iar dacã izbânda este
de partea necredincioºilor, atunci ei zic: "Oare nu am fost noi mai tari
decât voi ºi nu v-am apãrat noi de credincioºi?". Însã Allah va judeca
între voi în Ziua Învierii ºi niciodatã Allah nu le va face necre-
dincioºilor o cale [pentru a izbândi] asupra credincioºilor!(90)

142. Cei fãþarnici încearcã sã-L înºele pe Allah, dar El întoarce
înºelãtoria lor [împotriva lor înºiºi!] Când se ridicã pentru Rugãciune
[As-Salat], se ridicã ei cu lene, ca sã fie vãzuþi de oameni, ºi nu
pomenesc numele lui Allah decât foarte puþin.
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143. Ei sunt ºovãitori întru aceasta,(91) [nehotãrându-se] nici la aceºtia,
nici la aceºtia. ªi pentru acela pe care Allah l-a dus în rãtãcire nu vei
afla drum(92).
144. O, voi cei care credeþi! Nu-i luaþi pe necredincioºi ca aliaþi în
locul credincioºilor. Oare vreþi voi sã-I daþi lui Allah o dovadã desluºitã
împotriva voastrã?!
145. Cei fãþarnici vor ajunge în fundul cel mai de jos al Iadului ºi nu
vei afla ajutor pentru ei,
146. Afarã de cei ce se cãiesc, se îndreaptã, se leagã cu putere de
Allah ºi sunt sinceri în credinþa lor faþã de Allah. Aceºtia vor fi laolaltã
cu dreptcredincioºii,(93) iar Allah le va dãrui credincioºilor rãsplatã
nemãsuratã.
147. Ce face Allah cu pedepsirea voastrã, dacã mulþumiþi ºi credeþi?
Allah este Mulþumitor [ºi] Atoateºtiutor [ªaker, ‘Alim].
148. Lui Allah nu-I place rostirea de vorbe urâte în auzul lumii, doar
dacã cineva este nedreptãþit(94). Iar Allah este Cel care Aude Totul,
Atoateºtiutor [Sami', 'Alim].
149. Dacã voi faceþi bine pe faþã sau într-ascuns sau dacã iertaþi o
faptã rea, Allah este Îndurãtor [ºi] Atotputernic ['Afuww, Qadir].
150. Aceia care nu cred în Allah ºi în trimiºii Sãi(95) ºi vor sã-l separe
pe Allah de trimiºii Sãi, zicând: "Noi credem în unii dintre ei,(96) dar
nu credem în alþii" ºi voiesc sã gãseascã un drum de mijloc,

91) Între credincioºi ºi necredincioºi.
92) Privire asupra ipocriþilor: Allah defineºte în versetele anterioare câteva din

trãsãturile ipocriþilor: ei iau în derâdere versetele lui Allah, se aliazã cu necredin-
cioºii ºi-i sprijinã, încearcã sã parã cã-i ajutã deopotrivã pe necredincioºi ºi pe
dreptcredincioºi; când se ridicã pentru Rugãciune o fac cu lene ºi nu pomenesc
decât foarte puþin numele lui Allah, sunt nehotãrâþi în privinþa aderãrii la
dreptcredincioºi sau la necredincioºi ºi trec cu repeziciune de la o tabãrã la
cealaltã. ªi toate acestea pentru apãrarea intereselor lor în aceastã lume. Locul
acestora va fi în fundul Iadului, laolaltã cu necredincioºii, în afarã de situaþia în
care se vor cãi ºi vor trece cu hotãrâre în rândurile dreptcredincioºilor ºi vor crede
cu devoþiune în Allah, împlinind Rugãciunea Lui fãrã ºovãialã.

93) În Paradis.
94) Aceasta este o promisiune pentru cel nedreptãþit ºi o ameninþare pentru

cel nedrept.
95) Aceºtia sunt evreii.
96) Dintre trimiºi.
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151. Aceia sunt în adevãr necredincioºi ºi pentru cei necredincioºi am
pregãtit Noi osândã ruºinoasã.
152. Acelora care cred în Allah ºi în trimiºii Sãi ºi nu fac deosebire
între ei [între trimiºi], acelora le vom dãrui rãsplata cuvenitã lor, cãci
Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
153. Oamenii Scripturii(97) îþi cer sã le pogori o Scripturã din cer. Au
cerut doarã ºi de la Moise chiar mai mult de atât, zicând: “Aratã-ni-L
nouã pe Allah, pe faþã!” Atunci i-a pãlit trãsnetul pentru nedreptatea
lor. Dupã aceea, au luat ei Viþelul [de aur, ca idol], cu toate cã le
veniserã lor semne vãdite. Însã Noi i-am iertat pentru aceasta ºi l-am
dãruit pe Moise cu dovadã limpede.
154. ªi am ridicat Noi deasupra lor Muntele Tor(98), când am încheiat
legãmânt cu ei ºi le-am zis Noi: "Intraþi prin poartã, prosternându-vã!".
ªi le-am mai zis Noi: "Nu încãlcaþi Sabatul!". ªi am luat de la ei
legãmânt straºnic.
155. [Noi i-am blestemat] din pricina încãlcãrii legãmântului lor ºi
necredinþei lor în revelaþiile lui Allah ºi uciderii de cãtre ei a profeþilor
pe nedrept(99) ºi rostirii cuvintelor: "Inimile noastre sunt învelite". În
fapt, Allah le-a pecetluit, pentru necredinþa lor, fiindcã ei nu cred
decât foarte puþin.(100)

156. ªi din pricina necredinþei lor(101) ºi a clevetirilor grele pe seama
Mariei(102),
157. ªi din pricina vorbelor lor: "Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul
Mariei, trimisul lui Allah!", în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au
rãstignit pe cruce(103), ci a fost fãcut [cineva] sã semene cu el! Cei
care au avut pãreri diferite în privinþa lui [Isus], au fost în îndoialã [în
legãturã cu moartea lui]; ei nu au avut cunoºtinþã sigurã despre ea
[moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De bunã seamã, nu
l-au omorât,

97) Evreii.
98) În Sinai; v. 2:63.
99) Aºa cum au fost Zaharia ºi Ioan (Yahya).
100) Într-o altã interpretare: "Ei nu cred, în afara unui numãr mic dintre ei".
101) În profeþia lui Isus.
102) Au ponegrit-o pe Maria, acuzând-o de preacurvie ºi de ticãloºie, cu min-

ciuni de care omul rãmâne uluit.
103) Allah Preaînaltul l-a mântuit pe Trimisul Sãu Isus; el nu a fost omorât ºi

nu a fost rãstignit, ci a fost rãstignitã o altã persoanã, iar ei ºi-au închipuit numai
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cã acesta este Isus, fiindcã Allah a fãcut sã semene cu el ºi ei l-au omorât, crezând
cã este Isus.

104) At-Tabari spune: "Toþi oamenii Cãrþii vor crede în Isus, fiul Mariei, ca
profet ºi trimis al lui Allah, atunci când va coborî din cer, puþin înainte de Ziua de
Apoi".

105) Isus.
106) Evreii.
107) În Tora.
108) Dintre evrei.
109) În arabã 'Ayyub.
110) În arabã Yunus.
111) În arabã Harun.
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158. Ci Allah l-a înãlþat la El. Iar Allah este Puternic ºi Înþelept ['Aziz,
Hakim].
159. Nu va fi nici unul dintre oamenii Cãrþii care sã nu creadã în el,
înaintea morþii sale(104). Iar în Ziua de Apoi, el(105) va fi martor
împotriva lor.
160. ªi din pricina ticãloºiilor celor care s-au iudaizat,(106) Noi le-am
oprit o parte dintre bunãtãþile care le fuseserã îngãduite; ºi din pricina
închiderii de cãtre ei a drumului lui Allah pentru mulþi [dintre oameni];
161. ªi din pricina luãrii de cãtre ei a cametei - mãcar cã le-a fost
opritã(107); ºi din pricina mâncãrii de cãtre ei pe nedrept a averii oame-
nilor. ªi le-am pregãtit celor necredincioºi dintre ei(108) osândã dureroasã.
162. Dar celor temeinici în ºtiinþã dintre ei ºi dreptcredincioºilor care
cred în ce þi s-a trimis þie ºi în ceea ce s-a trimis înainte de tine,
precum ºi acelora care îndeplinesc Rugãciunea [As-Salat], plãtesc
Dania [Az-Zakat] ºi cred în Allah ºi în Ziua de Apoi, acestora le vom
dãrui Noi rãsplatã nemãsuratã.
163. Noi þi-am revelat þie dupã cum am revelat ºi lui Noe ºi profeþilor
de dupã el, precum Le-am revelat ºi lui Avraam, Ismail, Isaac, Iacob ºi
seminþiilor ºi lui Isus, Iov(109) ºi lui Iona(110), Aaron(111) ºi lui Solomon, ºi
i-am dat lui David psalmii.
164. Poveºtile câtorva trimiºi þi le-am spus Noi mai înainte, iar
poveºtile altor trimiºi nu þi le-am spus, ºi Allah i-a vorbit într-adevãr lui
Moise
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165. [ªi a trimis] trimiºi - vestitori(112) ºi prevenitori(113) - pentru ca
oamenii sã nu mai aibã nici un fel de scuzã faþã de Allah(114), dupã
trimiºi. Iar Allah este Puternic [ºi] Înþelept [‘Aziz, Hakim](115).
166. Allah va fi martor pentru ceea ce þi-a pogorât, cãci l-a pogorât
[Coranul] în deplinã cunoºtinþã(116). ªi îngerii vor face mãrturie. Însã
Allah este îndeajuns ca Martor [ªahid].
167. Aceia care nu cred ºi închid drumul lui Allah(117), pribegesc
într-o rãtãcire îndepãrtatã.
168. Pe aceia care nu cred ºi sunt nedrepþi, Allah nu-i va ierta
nicidecum, nici nu-i va cãlãuzi pe ei pe un drum,
169. Afarã de drumul Gheenei, în care vor sãlãºlui veºnic, cãci
aceasta este [lucru] uºor pentru Allah.
170. O, voi oameni! Trimisul v-a adus vouã Adevãrul de la Domnul
vostru, deci credeþi ºi va fi mai bine pentru voi! ªi chiar dacã tãgãduiþi
[tot], sunt ale lui Allah cele din ceruri ºi de pre pãmânt, iar Allah este
Atoateºtiutor [ºi] Înþelept [‘Alim, Hakim].

112) Ai Paradisului.
113) Asupra chinurilor din Infern, pentru necredincioºi.
114) În Ziua de Apoi.
115) Allah i-a trimis pe profeþi pentru a transmite oamenilor religia Sa, pentru

a le vesti bunele urmãri decurgând din împlinirea ei, precum ºi Paradisul, ºi pentru
a-i preveni asupra relelor decurgând din rânduielile omeneºti ºi asupra pedepsei
de care necredincioºii vor avea parte în Ziua Învierii. Allah a fãcut din trimiºii Sãi
martori pentru oamenii care resping Islamul sau îl acceptã, pentru ca cel care îl res-
pinge sã nu aibã justificarea cã n-ar fi cunoscut calea Adevãrului pentru a o urma.

116) Mãrturia lui Allah este Coranul.
117) Religia islamicã.



164

118) De data aceasta adresarea este fãcutã creºtinilor.
119) Nu exageraþi în ceea ce priveºte rolul lui Isus ºi nu pretindeþi cã natura lui

ar fi divinã!
120) Adicã este fãcut graþie cuvântului Sãu "Fie!" ºi poruncii Sale, fãrã sã fi

avut un tatã.
121) L-a transmis ºi prin intermediul arhanghelului Gavriil.
122) Asemeni celorlalte duhuri sau suflete create.
123) Doctrina triadei sau trinitãþii este respinsã.
124) Într-atât de arogant încât sã nu se supunã poruncilor Lui.
125) Delegaþia creºtinilor a venit la Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvân-

teze ºi sã-l miluiascã! - ºi i-au zis lui: O, Muhammed! De ce îl defãimezi pe Stã-
pânul nostru!? Iar el i-a întrebat: ªi cine este Stãpânul vostru? I-au rãspuns: Isus!
Atunci i-a întrebat: Dar ce spun despre el? I-au zis ei: Spui cã el este robul lui
Allah ºi trimisul Lui! ªi le-a rãspuns el: Dar nu este nici o ocarã, dacã el este robul
lui Allah! I-au rãspuns: Ba da! Atunci a revelat Allah acest verset.

4 • SURAT AN-NISA’

171. O, voi oameni ai Scripturii!(118) Nu exageraþi în privinþa religiei
voastre(119) ºi nu spuneþi despre Allah decât adevãrul! Mesia Isus, fiul
Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Sãu(120) pe care El l-a transmis
Mariei(121) ºi un duh de la El(122). Credeþi, aºadar, în Allah ºi în trimiºii
Sãi. ªi nu spuneþi “Trei!”.(123) Opriþi-vã de la aceasta ºi va fi mai bine
pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu Unic. Slavã Lui! Sã aibã
El un copil? Ale Lui [Allah] sunt cele din ceruri ºi de pre pãmânt ºi
Allah este cel mai bun Ocrotitor [Wakil].
172. Mesia nu se va dezice(124) niciodatã de ai fi rob lui Allah ºi nici
îngerii apropiaþi, iar acela care se dezice de la slujirea Lui ºi se aratã
trufaº îi va aduna la El laolaltã. (125)

173. Cât despre aceia care cred ºi plinesc fapte bune, acestora le va
acorda rãsplatã din belºug, pe care o va mai ºi spori cu harul Sãu. Cât
despre cei care sunt semeþi ºi trufaºi, acestora le va rândui chin
dureros ºi nu vor afla pentru ei, în afarã de Allah, Ocrotitor [ºi] Ajutor
[Waleyy, Nasir].



165

4 • SURAT AN-NISA’

174. O, voi oameni! V-a venit vouã Dovadã de la Domnul vostru, cãci
Noi am pogorât asupra voastrã o luminã limpede.(126)

175. Aºadar, pe aceia care cred în Allah ºi cautã ocrotire la El îi va
aduce sub îndurarea ºi harul Lui, ºi-i va cãlãuzi cãtre El pe un drum
drept.(127)

176. Ei îþi cer sfatul.(128) Spune-le: “În privinþa rãposatului cel fãrã de
ascendenþi ºi descendenþi, Allah vã sfãtuieºte: Dacã un bãrbat s-a stins
din viaþã ºi nu are nici un copil, dar are o sorã, acesteia îi va reveni
jumãtate din ceea ce a lãsat dupã el, iar el o moºteneºte [în totalitate],
dacã ea nu are nici un copil; dacã sunt douã surori(129), atunci primesc
ele douã treimi din ceea ce a lãsat dupã el; dacã sunt fraþi - bãrbaþi ºi
femei(130) - atunci bãrbatul primeºte cât partea a douã femei. Allah vã
desluºeºte pentru ca voi sã nu rãtãciþi, cãci Allah este Atoateºtiutor
[‘Alim]”.(131)

126) Coranul.
127) Islamul.
128) În legãturã cu moºtenirea defunctului fãrã fii ºi fãrã pãrinþi.
129) Dacã defunctul are douã surori sau mai multe, ele primesc douã treimi.
130) Moºtenitorii.
131) Ultimul verset din aceastã surã vine în continuarea versetului 127 ºi nu

în continuarea versetului 12 din aceastã surã care dãdea rãspuns unor situaþii ivite
dupã lupta de la Uhud, ce nu mai puteau fi rezolvate pe baza vechiului drept
cutumiar. Coranul reparã nedreptatea ce se comitea împotriva unei vãduve cu
copii, care putea sã piardã toatã averea în favoarea unor rude foarte îndepãrtate
ºi sã devinã nevoiaºã.
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1) În traducere "Sura Mesei întinse sau servite", dupã versetul 112. Este una
din ultimele sure revelate Profetului.

2) Vezi versetul 3 în aceastã surã.
3) Când sunteþi în starea de sacralizare ('ihram) pentru Pelerinajul mare (Hajj)

ºi Pelerinajul mic ('Umra), nu vã este îngãduit sã vânaþi animale sãlbatice. De ase-
menea, nu este îngãduit vânatul în incinta locurilor sacre.

4) Nu vã este îngãduit rãzboiul în cele patru luni oprite: Dhu al-Qa'da, Dhu al-
Hijja, Muharram ºi Rajab. Vezi ºi 2:217.

5) "Nici animalele de jertfã, nici zgãrzile": Nu ucideþi animalele pe care
oamenii le-au adus pentru a fi sacrificate în timpul Pelerinajului, nici zgãrzile,
adicã animalele însemnate prin punerea unor zgãrzi la gât pentru ca oamenii sã
le cunoascã. "Nici pe cei care se îndreaptã spre Casa Sfântã": Nu vã este
îngãduit sã luptaþi împotriva celor care se îndreaptã spre Mekka pentru Pelerinaj.
“Casa Sfântã”: Templul Ka'aba de la Mekka.

6) Dacã v-aþi desacralizat.

5 • SURAT AL-MA’IDA

5    SURAT AL-MA'IDA(1)

(Medinitã [112]; 120 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O, voi cei care credeþi! Þineþi-vã cu statornicie învoielile! Vã este
îngãduit vouã [sã mâncaþi carne de] vitã, în afarã de ceea ce vi s-a
prescris(2). Nu vã este îngãduit vânatul pe timpul Pelerinajului
[ihram]!(3) Allah orânduieºte ceea ce El voieºte.
2. O, voi cei care credeþi! Nu pângãriþi rânduielile lui Allah, nici luna
sfântã(4), nici animalele de jertfã, nici zgãrzile, nici pe cei care se
îndreaptã spre Casa Sfântã,(5) cãutând har ºi mulþumire la Domnul
lor! Dacã aþi terminat Pelerinajul(6), atunci puteþi vâna. Sã nu vã
întãrâte ura împotriva unui neam care v-a împiedicat în drumul spre
Moscheea Sacrã sã[-i] atacaþi. Întrajutoraþi-vã în plinirea faptelor bune
ºi în evlavie, dar nu vã ajutaþi la pãcat ºi la nedreptate! ªi fiþi cu fricã
de Allah, cãci Allah este aspru la pedeapsã!
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7) Pãgânii obiºnuiau sã sacrifice animalele pe pietre socotite sacre, pe idoli sau
pe altare, îndeosebi în jurul Ka'abei, aducându-le ofrandã.

8) Pe sãgeþile folosite pentru tragerea la sorþi erau înscrise cuvinte ca "Fã!" ºi
"Nu face!" sau altele de acest fel. Ele erau consultate în anumite probleme prin
tragerea la sorþi. Allah a interzis acest obicei.

9) Acest segment al versetului ar fi fost - în opinia celor mai mulþi comentatori
- versetul care a încheiat revelaþia Profetului Muhammed. El ar fi fost revelat în anul
10 h., în timpul ultimului sãu Pelerinaj la Mekka, cu trei luni înainte de a se sãvârºi
din viaþã.

10) Cel care este constrâns sã mãnânce ceva din aceste lucruri oprite, din
pricina foamei ucigãtoare, fãrã intenþia de a încãlca lucrurile interzise de Allah,
poate mânca doar atât cât sã se salveze de la moarte, dar nu mai mult.

11) Sã nu mâncaþi altceva, care nu întruneºte condiþiile menþionate.
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3. Vã sunt oprite mortãciunea, sângele [scurs], carnea de porc,
animalele cele asupra cãrora a fost pomenit numele altcuiva decât al
lui Allah [la junghierea lor], ce a pierit înãbuºit, lovit, în urma cãderii
sau împuns cu coarnele [de altã vitã], ce a fost sfâºiat de fiare - doar
dacã aþi junghiat [aceste vietãþi înainte de a muri] - ca ºi vitele
junghiate pe pietrele înãlþate [ale idolilor](7) ºi cele pe care le împãrþiþi,
prin tragere la sorþi, cu sãgeþi(8). Acestea sunt pentru voi pãcat. Aceia
care nu cred sunt astãzi deznãdãjduiþi [cã ar mai putea] sã vã
îndepãrteze de la religia voastrã. Deci, nu vã mai temeþi de ei, ci
temeþi-vã de Mine! În ziua aceasta, am desãvârºit religia voastrã ºi am
împlinit harul Meu asupra voastrã ºi am încuviinþat Islamul ca religie
pentru voi!(9) ªi dacã cineva este silit de foame [sã mãnânce din cele
oprite], fãrã pornire spre pãcat(10), [sã ºtie cã] Allah este Iertãtor,
Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
4. Ei te întreabã ce le este îngãduit [sã mãnânce]. Spune: “Vã sunt
îngãduite vouã cele bune ºi cele pe care le învãþaþi pe animalele ºi
pãsãrile de vânãtoare [sã vi le prindã], dresându-le ca pe câini. Învã-
þaþi-le [sã vâneze] din ceea ce va învãþat Allah pe voi. ªi mâncaþi din
cele pe care ele le prind pentru voi rostind asupra lor [a animalelor
dresate] numele lui Allah! ªi fiþi cu fricã de Allah,(11) cãci Allah
socoteºte degrabã!
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12) Din vitele sacrificate ºi vânat.
13) Doar mâncãrurile permise de Islam dintre ele.
14) Vã sunt îngãduite ca soþii.
15) Vezi 2:236. Prin acest verset se permite musulmanilor sã se cãsãtoreascã

cu femei creºtine ºi iudaice, fãrã ca ele sã renunþe la religia lor, dar, în acest caz,
nici ele nu-i pot moºteni, nici ei nu le pot moºteni, din cauza diferenþei de religie.
O femeie musulmanã nu se poate, însã, cãsãtori cu un nemusulman, întrucât ea ºi-
ar pierde statutul de musulmanã. Dar orice bãrbat sau femeie, indiferent de rasã
sau religie, se poate cãsãtori cu o femeie, respectiv un bãrbat musulman, dacã
acceptã Islamul.

16) Stare rezultatã dintr-un contact sexual sau o scurgere seminalã dupã care
abluþiunea majorã (îmbãierea generalã) este obligatorie atât pentru bãrbat cât ºi
pentru femeie.

17) Vezi 4:43.
18) Acceptând Islamul, voi aþi fãgãduit în faþa Profetului sã vã supuneþi

poruncilor lui Allah.
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5. "Astãzi vã sunt îngãduite vouã cele bune(12). Mâncarea celor cãrora li
s-a dãruit Scriptura vã este îngãduitã ºi vouã(13), iar mâncarea voastrã le
este îngãduitã ºi lor. [Vã sunt îngãduite] femeile virtuoase, dreptcre-
dincioase, dar ºi femeile virtuoase ale acelora cãrora le-a fost dãruitã
Scriptura înaintea voastrã,(14) dacã le daþi zestrea,(15) cu contracte de
cãsãtorie, fãrã sã preacurviþi ºi fãrã sã le luaþi de þiitoare". Cel care se
leapãdã de credinþã, faptele lui sunt în deºert, iar în Lumea de Apoi se
va afla printre cei pierduþi.
6. O, voi cei care credeþi! Atunci când vã gãtiþi pentru Rugãciune  [As-
Salat], spãlaþi-vã feþele voastre ºi mâinile voastre, pânã la coate, tre-
ceþi-vã mâinile voastre ude peste capetele voastre ºi [spãlaþi-vã] picioa-
rele voastre pânã la glezne! Dacã sunteþi spurcaþi (junub)(16), atunci
curãþaþi-vã [printr-o îmbãiere]! Dacã sunteþi bolnavi, sau în cãlãtorie,
sau unul dintre voi vine de la locul unde ºi-a fãcut nevoile, sau aþi atins
muierile ºi nu gãsiþi apã, atunci luaþi voi þãrânã mãruntã ºi curatã ºi
ºtergeþi-vã feþele ºi mâinile voastre cu ea!(17) Allah nu voieºte sã vã
facã vouã greutãþi, ci doreºte sã vã curãþeascã ºi sã desãvârºeascã
binefacerea Sa. Poate cã voi veþi fi mulþumitori!
7. ªi aduceþi-vã aminte de harul lui Allah asupra voastrã ºi de
legãmântul pe care El l-a fãcut cu voi, atunci când aþi zis: "Am auzit ºi
ne-am supus!"(18) ªi fiþi cu fricã de Allah, cãci Allah este Bineºtiutor
[‘Alim] al lãuntrului piepturilor voastre!
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19) Când tribul Qurayº a trimis la Al-Hudaybiyya, o vale situatã cam la o poºtã
de Mekka, cincizeci de bãrbaþi înarmaþi pentru a asedia tabãra musulmanilor ºi
pentru a-i ucide în mod miºelesc pe cei pe care îi vor putea prinde, ºi când musul-
manii i-au fãcut pe toþi captivi. În urma confruntãrii care a avut loc aici în anul
628, s-a încheiat un tratat între Muhammed ºi mekkani, prin care aceºtia din
urmã se angajau ca în anul urmãtor sã pãrãseascã oraºul vreme de trei zile pentru
a permite tinerei comunitãþi islamice, în frunte cu Profetul, sã facã Pelerinajul la
locurile sfinte din acest oraº.

20) Allah porunceºte musulmanilor sã porneascã de la motivaþii, dar El le mai
porunceºte ºi sã se bizuie pe ajutorul lui Allah ºi pe spriijinul Lui pentru a-i cãlãuzi
cãtre gãsirea celor mai bune mijloace în scopul obþinerii rezultatelor dorite. Profetul
- Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - spune cã dacã voi v-aþi bizui cu
adevãrat pe Allah, El v-ar blagoslovi întocmai cum blagosloveºte pãsãrile care vin
flãmânde ºi pleacã cu guºa plinã.

21) Legãmântul de a accepta unicitatea lui Allah, care are drept corolar
ascultarea ºi supunerea faþã de Allah ºi de trimiºii Sãi.

22) Fãcând acte de milostenie.
23) Râuri de apã, lapte, vin ºi miere.

5 • SURAT AL-MA’IDA

8. O, voi cei care credeþi! Fiþi statornici faþã de Allah ºi martori drepþi!
Sã nu vã împingã ura împotriva unui neam sã nu fiþi drepþi! Fiþi drepþi,
cãci aceasta este mai aproape de evlavie! ªi fiþi cu fricã de Allah, cãci
Allah este Bine ªtiutor [Khabir] a ceea ce faceþi voi!
9. Allah le-a fãgãduit celor care cred ºi plinesc fapte bune iertare ºi
rãsplatã nemãsuratã.
10. Cât despre cei care nu cred ºi þin de minciunã semnele Noastre,
aceia vor fi locuitori ai Iadului.
11. O, voi cei care credeþi! Aduceþi-vã aminte de binefacerile lui Allah
asupra voastrã! În ziua când unii oameni au voit sã întindã mâinile lor
spre voi [pentru a vã ataca](19), El a oprit mâinile lor de la voi. Fiþi cu
fricã de Allah! În Allah trebuie sã se încreadã dreptcredincioºii(20)!
12. Allah a încheiat un legãmânt(21) cu fiii lui Israel. Noi am trimis
dintre doisprezece aleºi. ªi Allah a zis: “Eu voi fi cu voi, dacã veþi
împlini Rugãciunea [As-Salat], veþi achita Dania [Az-Zakat], veþi crede
în trimiºii Mei ºi îi veþi ajuta ºi veþi da lui Allah un bun împrumut(22).
Atunci eu voi ºterge faptele voastre rele ºi vã voi duce sã intraþi în
Grãdini pe sub care curg râuri(23). Acela dintre voi care se va întoarce
la necredinþã, dupã aceasta, rãtãceºte de la drumul cel drept”.
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24) Au schimbat sensurile cuvintelor lui Allah din Tora.
25) În Tora.
26) Adicã cei care au primit Islamul.
27) Legãmântul de a accepta unicitatea lui Allah.
28) În Evanghelie.
29) Evrei ºi creºtini.
30) Muhammed.
31) Islamul sau Profetul Muhammed.
32) Coranul.
33) Din întunericul necredinþei la lumina credinþei.
34) Religia islamicã.
35) Pentru cã ei îl defãimeazã pe Creator, atunci când îl înfãþiºeazã ca fiind

o fiinþã umanã neputincioasã ºi cu puteri limitate.
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13. Apoi, din cauza încãlcãrii legãmântului lor, i-am blestemat Noi ºi
le-am împietrit inimile, cãci ei au rãstãlmãcit cuvintele(24) ºi au uitat o
parte din ceea ce li s-a reamintit.(25) Tu nu vei înceta sã descoperi
înºelãtoria lor, afarã de un mic numãr dintre ei.(26) Dar iartã-i pe ei ºi
nu-i bãga în seamã! Allah îi iubeºte pe cei care fac bine.
14. ªi am încheiat Noi legãmânt(27) cu aceia care au zis: "Noi suntem
creºtini", dar au uitat ei o parte din ceea ce li s-a reamintit(28). Deci,
am stârnit Noi urã ºi vrajbã între ei pânã la Ziua Învierii. Atunci le va
vesti Allah ceea ce au fãcut ei.
15. O, oameni ai Scripturii!(29) A venit la voi Trimisul(30) Nostru ca sã
vã arate multe lucruri din cele pe care voi le-aþi ascuns din Scripturã,
trecând peste multe altele. V-au venit vouã o luminã(31) ºi o Carte
limpede(32) de la Allah,
16. Prin ea Allah îi cãlãuzeºte pe cãile pãcii ºi mântuirii pe aceia care
cautã mulþumirea Lui. ªi El îi scoate din întunericuri la luminã,(33) prin
graþia Sa, ºi îi cãlãuzeºte pe un drum drept.(34)

17. Necredincioºi(35) sunt aceia care zic: "Dumnezeu este Mesia, fiul
Mariei". Spune: "Cine L-ar putea împiedica pe Allah, dacã ar voi sã-l
facã sã piarã pe Mesia, fiul Mariei, ca ºi pe mama lui ºi pe toþi care
se aflã pe pãmânt? Ale lui Allah sunt împãrãþia cerurilor ºi a
pãmântului, precum ºi ceea ce se aflã între ele. El creeazã ce El
voieºte. ªi Allah este cu putere peste toate! [Qadir]”
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36) Ca poziþie ºi ca demnitate.
37) Iudei ºi creºtini.
38) V-a fãcut liberi, dupã ce aþi fost în robie la Faraon.
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18. ªi zis-au iudeii ºi creºtinii: “Noi suntem fiii lui Allah(36) ºi cei dragi
Lui”. Spune: “ªi de ce vã osândeºte pentru pãcatele voastre?” Nu, ci
voi sunteþi fãpturi omeneºti dintre acelea pe care El le-a creat. El îl
iartã pe cel pe care El voieºte ºi îl chinuieºte pe cel pe care El voieºte.
Ale lui Allah sunt împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului, precum ºi ceea
ce se aflã între ele ºi la El este întoarcerea.
19. O, oameni ai Scripturii!(37) Trimisul nostru [Muhammed] a venit la
voi ca sã vã arate vouã [rânduielile], la o vreme dupã [ceilalþi] trimiºi,
pentru ca voi sã nu ziceþi: “Nu ne-a venit nouã nici un vestitor ºi nici un
prevenitor”. Acum v-a venit vouã vestitor ºi prevenitor. ªi Allah este cu
putere peste toate.
20. [Aduceþi-vã voi aminte] când Moise i-a zis neamului sãu: “O, popor
al meu! Aduceþi-vã aminte de harul lui Allah asupra voastrã, cãci El a
fãcut dintre voi profeþi ºi v-a fãcut pe voi suverani.(38) El v-a dat vouã
ceea ce nu a dat nici uneia dintre lumile [de atunci]!
21. O, popor al meu! Intraþi în pãmântul sfânt, pe care Allah vi l-a
hãrãzit ºi nu daþi înapoi, [refuzând lupta], cãci veþi fi cei care pierd!".
22. Au zis ei: "O, Moise, acolo este un neam de oameni puternici.
Noi nu vom intra în el pânã ce ei nu vor ieºi din el. Dacã vor ieºi ei,
atunci vom intra noi".
23. Au zis doi bãrbaþi dintre cei care se temeau de Allah ºi care
fuseserã copleºiþi de harul Lui: "Intraþi peste ei pe poartã ºi, dacã veþi
trece de ea, veþi fi învingãtori! Încredeþi-vã în Allah, dacã sunteþi
credincioºi!"
24. Ei au rãspuns: "O, Moise, noi nu vom intra în nici un caz, câtã
vreme ei sunt acolo! Du-te tu ºi Domnul tãu ºi luptaþi! Noi vom ºedea
aici!"
25. El a zis: "Doamne! Eu nu am putere decât asupra mea ºi a
fratelui meu, deci desparte-ne pe noi de acest neam de nelegiuiþi!"
26. Allah i-a rãspuns: "[Þara] asta le va fi opritã vreme de patruzeci
de ani, în care vor rãtãci prin lume. Nu-þi face griji pentru neamul
acesta de nelegiuiþi!"
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39) Cain ºi Abel (Qabil ºi Habi).
40) Pentru cã nu a ºtiut cum sã-l îngroape.
41) Cel care ar putea ucide, dar nu o face.
42) La fiii lui Israel.
43) Se opun Lor ºi se revoltã împotriva poruncilor Lor.
44) Expulzaþi sau întemniþaþi, dupã unii comentatori.
45) Pedepsele Infernului.
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27. Istoriseºte-le lor povestea celor doi fii ai lui Adam, aºa cum a fost
ea cu adevãrat(39)! Când au adus ei ofrandã, cea adusã de unul dintre
ei a fost primitã, iar cea adusã de celãlalt nu a fost primitã. ªi a zis
[acesta din urmã]: "Voi sã te omor!". I-a rãspuns [primul]: "Darã Allah
primeºte jertfã numai de la cei cucernici!
28. De vei întinde tu mâna spre mine ca sã mã omori, eu nu voi
întinde mâna spre tine ca sã te omor, cãci eu am fricã de Allah,
Stãpânul lumilor.
29. Eu voiesc sã porþi pãcatul meu împreunã cu pãcatul tãu ºi sã
ajungi printre oaspeþii Focului, cãci aceasta este rãsplata celor
nelegiuiþi!".
30. Însã sufletul sãu i-a înlesnit calea sã-l omoare pe fratele lui ºi l-a
omorât, intrând astfel în rândul celor pierduþi.
31. ªi a trimis Allah apoi un corb, ca sã scurme pãmântul, pentru a-i
arãta cum sã îngroape cadavrul fratelui sãu. Atunci el a zis: "Vai de
mine! Oare sunt eu mai neputincios decât acest corb ºi nu sunt în stare
sã îngrop cadavrul fratelui meu?" ªi a ajuns el astfel sã se cãiascã(40).
32. De aceea am prescris Noi pentru fiii lui Israel cã cel care ucide un
suflet nevinovat de uciderea altui suflet sau de o altã stricãciune pe
pãmânt, este ca ºi când i-ar ucide pe toþi oamenii, iar cel care lasã în
viaþã un suflet este ca ºi cum i-ar lãsa în viaþã pe toþi oamenii.(41)

Trimiºii Noºtri au venit la ei(42) cu semne învederate ºi totuºi iatã cã
mulþi dintre ei sãvârºesc silnicii pe pãmânt ºi dupã aceasta [venirea
trimiºilor].
33. Iarã rãsplata acelora care luptã împotriva lui Allah ºi a Trimisului
Sãu ºi cautã sã semene pe pãmânt stricãciune(43) este cã ei vor muri
omorâþi sau rãstigniþi pe cruce sau li se vor tãia mâinile ºi picioarele
cruciº sau vor fi alungaþi din þarã.(44) Aceasta va fi pentru ei ruºine în
lumea de acum, iar în Lumea de Apoi vor avea ei parte de chin
mare,(45)
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46) Aceasta fiind evlavia ºi faptele bune.
47) De la încheietura pumnului.
48) Pedeapsa pentru furt, fiind hotãrâtã de Allah, nu poate fi anulatã prin ier-

tarea datã de victima furtului.
49) Aceºtia sunt ipocriþii.
50) Aceºtia sunt evreii din tribul Quraydha, din Medina.
51) Probabil evreii din Khaybar, conform unor interpretãri.

5 • SURAT AL-MA’IDA

34. Afarã de aceia care se cãiesc înainte de a-i prinde. ªi sã ºtiþi cã
Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
35. O, voi cei care credeþi! Fiþi cu fricã de Allah, cãutaþi calea(46)

pentru a vã apropia de El ºi luptaþi pe calea Lui. Poate cã voi o sã
izbândiþi!
36. Cât despre cei care nu cred, de-ar avea ei tot ce se aflã pe
pãmânt ºi încã o datã pe atât, pentru a se rãscumpãra cu aceasta de
osânda din Ziua Învierii, tot nu li se va primi lor. ªi vor avea ei parte de
chin dureros.
37. Ei ar voi sã iasã din Foc, dar nu vor ieºi din el, cãci chinul lor va fi
veºnic.
38. Cât despre hoþ ºi hoaþã, tãiaþi-le lor mâinile,(47) ca rãsplatã
pentru ceea ce au dobândit [prin furt] ºi ca pedeapsã de la Allah,(48)

cãci Allah este Puternic [ºi] Înþelept ['Aziz, Hakim].
39. Dar pe acela care se cãieºte în urma fãrãdelegilor lui ºi se
îndreaptã, Allah îl va ierta, cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur,
Rahim].
40. Nu ºtii tu cã a lui Allah este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului? El
osândeºte pe cine voieºte ºi iartã pe cine voieºte El, cãci Allah este cu
putere peste toate.
41. O, Trimisule! Sã nu te întristeze cei care se grãbesc spre
necredinþã, dintre aceia care zic cu gurile lor: “Noi credem!”, fãrã ca
inimile lor sã creadã,(49) ºi nici dintre aceia care s-au iudaizat(50) ºi care
ascultã numai de minciunã ºi care ascultã de un alt neam, ce nu au
venit niciodatã la tine(51) ºi care rãstãlmãcesc cuvintele(52) dupã ce ele
au fost bine rânduite. Ei spun: “De vi s-a dat acest lucru(53), luaþi-l, iar
de nu vi s-a dat, fiþi prevãzãtori [ºi feriþi-vã de el]!” Însã pentru acela pe
care Allah voieºte sã-l ispiteascã(54), tu nu-l vei putea apãra. Aceia ale
cãror inimi Allah nu a voit sã le curãþeascã, vor avea parte, în aceastã
lume, de ruºine, iar în Lumea de Apoi, de chin nemãsurat.



174

5 • SURAT AL-MA’IDA

42. Ei ascultã numai de minciunã ºi sunt lacomi dupã tot ceea ce este
oprit. Dacã vor veni la tine,(55) atunci ori judecã între ei(56) ori
îndepãrteazã-te de ei! Dacã te vei îndepãrta de ei, nu-þi vor putea
face ei un rãu, iar de vei judeca între ei, atunci judecã dupã dreptate,
cãci Allah îi iubeºte pe cei drepþi!
43. Dar cum îþi vor cere ei sã le fii judecãtor, cãci ei au Tora, în care
se aflã judecata lui Allah? Iar dupã aceea vor întoarce ei spatele.
Aceºtia nu sunt nicidecum credincioºi.(57)

44. Noi am pogorât Tora, în care este cãlãuzire dreaptã ºi luminã.
Dupã ea judecã profeþii(58) cei supuºi voinþei lui Allah, rabinii ºi
învãþaþii, pentru cei care s-au iudaizat, cãci lor li s-a încredinþat spre
pãstrare Scriptura lui Allah ºi ei sunt martori pentru ea(59). Ci nu vã
temeþi de oameni, ci temeþi-vã de Mine. ªi nu vindeþi Semnele Mele
pentru un preþ de nimic. Iar aceia care nu judecã dupã ceea ce a
pogorât Allah, aceia sunt necredincioºi.
45. ªi Noi am prescris, pentru ei, în ea: suflet pentru suflet(60), ochi
pentru ochi, nas pentru nas, ureche pentru ureche, dinte pentru dinte
ºi rãnile dupã legea talionului.(61) Dacã, însã, cineva renunþã la
aceasta în semn de milostenie,(62) ea va fi ispãºire pentru el. Iar aceia
care nu judecã dupã ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt nelegiuiþi.
46. ªi l-am trimis Noi, dupã ei, pe Isus, fiul Mariei, întãrind [Tora]
care se afla dinaintea lui ºi i-am dat lui Evanghelia, în care este
cãlãuzire ºi luminã, întãrind Tora care se afla dinaintea lui, ºi drept
cãlãuzire ºi îndemnare pentru cei cucernici.

52) Modificã prescripþiile din Tora.
53) Evreii voiau ca sentinþa lui Allah în ceea ce priveºte adulterul sã fie

flagelarea ºi nu lapidarea. De aceea ei au refuzat lapidarea pronunþatã de Profetul
Muhammed, deºi o astfel de pedeapsã este prescrisã ºi în Tora.

54) Lãsându-l sau împingându-l la rãtãcire.
55) Evreii.
56) Dã-le lor sentinþa prescrisã de Allah în Tora.
57) În Tora, aºa cum pretind.
58) Dintre fiii lui Israel.
59) Rãspunzãtori de aplicarea corectã a prescripþiilor Torei, apãrând-o de orice

rãstãlmãcire.
60) Ucigaºul va fi ucis.
61) Pentru legea talionului vezi ºi 2:178.
62) Iertându-l pe vinovat.
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63) Arbitru ºi garant pentru scripturile anterioare. Ceea ce corespunde din ele
cu prescripþiile Coranului este adevãrat, iar ceea ce nu se potriveºte cu aceste pre-
scripþii este fals. Coranul se aflã deasupra tuturor, el fiind cel mai deplin,
cuprinzãtor ºi mãreþ.

64) Perioada anterioarã apariþiei Islamului, cunoscutã sub numele de Al-Ja-
hiliyya.

65) Adicã ipocrizie ºi îndoialã.
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47. Deci sã judece neamul Evangheliei dupã ceea ce Allah a trimis în
ea! Iar aceia care nu judecã dupã ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt
netrebnici.
48. Iar þie, [Muhammed], þi-am trimis Cartea cu Adevãrul, întãrind
Scriptura de dinaintea ei ºi întrecând-o pe ea(63). Deci fã judecatã între
ei dupã ceea ce þi-a trimis Allah ºi nu urma poftele lor,
[îndepãrtându-te] de la Adevãrul ce þi-a venit! Fiecãruia dintre voi Noi
i-am dat o lege ºi o rânduialã. Dacã ar fi voit Allah, v-ar fi fãcut o
singurã comunitate, dar El voieºte sã vã încerce în ceea ce v-a dat.
Deci întreceþi-vã în plinirea de fapte bune, cãci la Allah este
întoarcerea voastrã, a tuturor, ºi El vã va înºtiinþa despre cele asupra
cãrora aþi avut pãreri deosebite!
49. Aºadar, fã judecatã între ei dupã ceea ce þi-a trimis Allah ºi nu
urma poftele lor ºi fii cu bãgare de seamã, sã nu te ispiteascã pentru
a te îndepãrta de ceva din ceea ce þi-a trimis Allah! Iar dacã ei întorc
spatele, [refuzând hotãrârea revelatã], atunci sã ºtii cã Allah voieºte
sã-i pedepseascã pentru o parte din pãcatele lor. ªi mulþi dintre
oameni sunt nelegiuiþi!
50. ªi, oare, voiesc ei judecata din vremea pãgâniei?(64) Dar cine,
oare, ar putea fi mai bun judecãtor decât Allah, pentru un neam care
se crede statornic?
51. O, voi cei care credeþi! Nu-i luaþi pe iudei ºi pe creºtini ca aliaþi!
Ei sunt aliaþi unii cu alþii. Aceia dintre voi care vi-i faceþi aliaþi sunteþi
ca ºi cum aþi face parte dintre ei. Allah nu cãlãuzeºte pe calea cea
bunã un neam de oameni nelegiuiþi.
52. Tu îi vei vedea pe cei cu boalã(65) în inimi, grãbindu-se spre ei(66)

ºi zicând: "Ne e teamã cã o nenorocire se va abate asupra noastrã".(67)

Dar s-ar putea ca Allah sã aducã biruinþa sau o altã orânduialã de la
El ºi atunci se vor cãi ei pentru ce au þinut ascuns în sufletele lor.
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53. Iar cei credincioºi vor zice atunci: "Aceºtia sunt cei care s-au legat
de Allah prin jurãminte sfinte cã vor fi alãturi de voi?"(68) Iatã cã
faptele lor sunt deºarte, iar ei au devenit pierduþi!
54. O, voi cei care credeþi! Acela dintre voi care se leapãdã de religia
sa [sã ºtie cã] Allah va aduce [în locul lui] un neam [de oameni] pe
care-i iubeºte ºi care-L iubesc pe El, blânzi faþã de dreptcredincioºi ºi
aspri cu necredincioºii, care vor lupta pe calea lui Allah ºi nu se vor
teme de clevetirea clevetitorilor. Acesta este harul lui Allah, pe care-l
dãruieºte cui voieºte El, cãci Allah este Cel cu Har Nemãrginit [ºi]
Atoateºtiutor [Wasi', 'Alim].
55. Ci aliaþii voºtri sunt numai Allah, Trimisul Lui ºi cei care cred, cei
care plinesc Rugãciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat] ºi se
înclinã adânc [înaintea lui Allah].
56. Iar cei care-i iau drept aliaþi pe Allah, pe Trimisul Lui ºi pe cei
care cred [vor izbândi, cãci aceasta este] tabãra lui Allah care va fi
biruitoare!
57. O, voi cei care credeþi! Nu-i luaþi ca aliaþi pe aceia care au luat
religia voastrã în derâdere ºi în bãtaie de joc, fie dintre cei cãrora le-a
fost trimisã Cartea înaintea voastrã, fie dintre necredincioºi, ºi fiþi cu
fricã de Allah, dacã sunteþi credincioºi!
58. Iar când voi chemaþi la Rugãciune [As-Salat], ei o iau în râs ºi în
bãtaie de joc, ºi aceasta pentru cã ei sunt un neam care nu pricepe.
59. Spune: “O, voi oameni ai Scripturii! Ne urâþi voi pe noi pentru
altceva decât pentru cã noi credem în Allah ºi în ceea ce ne-a fost trimis
nouã ºi în ceea ce a trimis mai înainte?(69) Dar cei mai mulþi dintre voi
sunteþi nelegiuiþi!”.
60. Spune: "Sã vã vestesc eu despre ceva ºi mai rãu decât aceasta, ca
rãsplatã de la Allah?(70) Aceia pe care i-a blestemat Allah ºi pe care s-a
mâniat ºi i-a prefãcut pe unii dintre ei în maimuþe ºi în porci, ca ºi cei
care l-au adorat pe Taghut(71), aceia au un loc ºi mai rãu ºi sunt mai
departe de calea cea dreaptã!".

66) Cãutând prietenia lor.
67) ªi vom avea nevoie de ei.
68) Împotriva dreptcredincioºilor.
69) Adicã Tora ºi Evanghelia, al cãror rol este recunoscut în mesajul lui

Muhammed.
70) Aici se adreseazã exclusiv iudeilor.
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71) Vezi 2:256.
72) Cuvântul "a crede" înseamnã a avea încredere în ceea ce a spus Profetul

Muhammed. "Dreptcredinciosul" este cel care crede în unicitatea lui Allah, în pro-
feþia lui Muhammed, în existenþa îngerilor ºi în mesajele tuturor profeþilor anteriori
lui Muhammed, în scripturile care le-au fost revelate, în Ziua de Apoi ºi în ceea ce
a fost predestinat. “Dreptcredinciosul înseamnã un grad de evlavie superior
musulmanului; uneori se foloseºte cu sensul de "religie islamicã".

73) În sensul cã El nu ar fi generos.
74) Adicã iudeii ºi creºtinii.
75) Unul din numele Paradisului.
76) Coranul
77) Ei se vor bucura de ploaia cerului ºi de bogãþia pãmântului.

61. ªi dacã ei vin la voi vã spun: "Credem!".(72) Însã ei intrã cu necre-
dinþa ºi ies cu ea, iar Allah ºtie prea bine ce ascund ei.
62. Îi vei vedea pre mulþi dintre ei cum se grãbesc spre pãcat, spre
nelegiuire ºi spre mâncarea celor oprite. ªi cât de mare este rãul pe
care ei îl fac!
63. Oare rabinii ºi învãþaþii lor nu-i opresc de la rostirea vorbelor
pãcãtoase ºi de la mâncarea celor oprite? Ce mare rãu sãvârºesc!
64. ªi zic iudeii: "Mâna lui Allah este închisã!"(73), însã mâinile lor sunt
închise ºi blestemaþi au fost pentru ceea ce au spus. Dimpotrivã,
mâinile Lui sunt larg deschise ºi El dãruieºte dupã cum voieºte. Însã
ceea ce þi s-a trimis de la Domnul tãu îi va face sã sporeascã ºi mai
mult în fãrãdelege ºi necredinþã. Noi am aruncat între ei vrãjmãºie ºi
urã pânã în Ziua Învierii. Ori de câte ori vor aprinde ei focul rãzboiului,
Allah îl va stinge. Ei cautã sã semene pe pãmânt stricãciune, însã
Allah nu-i iubeºte pe cei care seamãnã stricãciune.
65. De-ar crede oamenii Scripturii(74) ºi de-ar fi cu fricã [de Allah],
le-ar ierta faptele lor rele ºi i-ar duce în Grãdinile pline de tihnã ºi
plãcere [An-Na’im].(75)

66. Dacã ei ar împlini Tora ºi Evanghelia ºi ceea ce li s-a pogorât de
la Domnul lor(76), atunci ar mânca ei din cele care se aflã deasupra lor
ºi din cele care se aflã sub picioarele lor(77). Printre ei se aflã un grup
care purcede pe o cale de mijloc, însã mulþi dintre ei sãvârºesc numai
rãutãþi.
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78) Nu aveþi nici o religie.
79) Adicã ºi Coranul.
80) Ibn' Abbas a spus: Un grup de  iudei au venit la Profet - Allah sã-l bine-

cuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi au zis: “Nu recunoºti cã Tora este un adevãr venit
de la Allah?” Iar el le-a rãspuns: “Ba da!” Atunci ei au zis: “Noi credem în ea ºi
în nimic altceva, afarã de ea!” Allah a revelat atunci acest verset.

81) În legãturã cu credinþa în Allah ºi în trimiºii Sãi.
82) Pentru uciderea profeþilor ºi pentru socotirea lor ca mincinoºi.
83) Asocierea altor zeitãþi la Allah este consideratã cea mai mare nelegiuire

ºi cel mai mare pãcat în Islam.

67. O, Trimisule! Vesteºte ceea ce þi-a fost trimis de la Domnul tãu!
Dacã nu o faci, înseamnã cã nu ai transmis mesajul Lui. Însã Allah te
ocroteºte de oameni ºi Allah nu cãlãuzeºte neamul de necredincioºi.
68. Spune: "O, oameni ai Cãrþii! Voi nu vã sprijiniþi pe nimic(78), pânã
ce nu veþi împlini Tora ºi Evanghelia ºi ceea ce vi s-a trimis de cãtre
Domnul vostru!"(79) Cele ce þi le-a trimis Domnul tãu vor face sã
sporeascã fãrãdelegea ºi necredinþa multora dintre ei, dar sã nu fii
mâhnit pentru cei necredincioºi(80)!
69. Cei care au crezut, cei care s-au iudaizat, Sabeenii ºi creºtinii,
aceia dintre ei care vor crede în Allah ºi în Ziua de Apoi ºi vor sãvârºi
fapte bune, nu au a se teme ºi nici nu se vor întrista.
70. Noi am încheiat legãmânt cu fiii lui Israel(81) ºi am trimis la ei
profeþi. Dar de fiecare datã când vine la ei un trimis cu ceea ce nu
era plãcut pentru sufletele lor, parte din ei i-au învinuit cã minþesc,
parte din ei i-au omorât.
71. Au socotit cã nu va fi pedeapsã împotriva lor(82) ºi au rãmas ei
orbi ºi surzi. Apoi, Allah a primit cãinþa lor. Apoi, din nou, rãmaserã
mulþi dintre ei orbi ºi surzi. Însã Allah este Cel care Vede Bine [Basir]
ceea ce fac ei.
72. Necredincioºi sunt aceia care spun: "Dumnezeu e Mesia, fiul
Mariei!" Doar a zis Mesia: "O, fii ai lui Israel, adoraþi-L pe Allah,
Domnul meu ºi Domnul vostru!" Pe cel care aºazã lângã Allah pe
altcineva, Allah îl va opri de la Rai, iar adãpostul lui va fi Focul ºi cei
nelegiuiþi nu vor afla ajutor(83).
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73. Necredincioºi sunt ºi aceia care spun: “Dumnezeu este treimea din
trei”(84), cãci nu existã altã divinitate în afarã de [Allah] cel Unic ºi de
nu vor înceta sã vorbeascã astfel, îi va atinge ºi pe cei necredincioºi
dintre ei chin dureros.
74. ªi, oare, nu vin ei sã se cãiascã la Allah ºi sã-i cearã Lui iertare?
Allah doarã este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
75. Mesia, fiul Mariei, nu este decât un trimis, asemenea trimiºilor
de dinainte de el, iar mama lui este o femeie cu evlavie adevãratã.
Amândoi mâncau bucate [de rând](85). Priveºte ce semne învederate le
trimitem Noi ºi apoi priveºte cum sunt ei îndepãrtaþi [de la ele](86)!
76. Spune: "Voiþi voi sã adoraþi în locul lui Allah pe altcineva care nu
vã aduce nici stricãciune, nici folos(87)? Doarã Allah este Cel care Aude
Totul, Atoateºtiutor [As-Sami', Al-'Alim]".
77. Spune: “O, voi oameni ai Scripturii!(88) Nu treceþi în credinþa
voastrã peste adevãr ºi nu urmaþi poftele unor oameni care sunt
rãtãciþi, de mai înainte(89), ºi care i-au dus întru rãtãcire pre mulþi ºi
s-au abãtut de la calea cea dreaptã!”
78. Blestemaþi au fost aceia dintre fiii lui Israel care nu au crezut,
prin ce au spus David ºi Isus, fiul Mariei, ºi asta pentru cã s-au
rãzvrãtit ºi au cãlcat poruncile,
79. Nu s-au oprit unii pe alþii de la fãrãdelegile pe care le-au sãvârºit.
- ªi ce fapte rele au sãvârºit! -
80. [ªi pentru cã] îi vezi pe mulþi dintre ei(90) fãcând alianþã cu cei
care nu cred! Vai de cele pe care sufletele lor le trimit înainte!(91)

Allah se mânie pe ei ºi în chinuri vor rãmâne ei veºnic!
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84) În triada "Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh".
85) Ei aveau nevoie de ele pentru cã erau oameni, iar acela care are nevoie

de altceva din afara lui, nu poate fi un Dumnezeu.
86) De data aceasta nu se mai referã la Mesia ºi la Maria, ci la creºtini în

general.
87) Cu referire la Isus Christos.
88) Aici se adreseazã creºtinilor ºi iudeilor.
89) Este vorba de cãpeteniile evreilor ºi creºtinilor de dinainte de profeþia lui

Muhammed.
90) Adicã dintre "oamenii Cãrþii".
91) Vai de pãcatele pe care omul le trimite înaintea lui, pentru Viaþa de Apoi,

încã acum când el se aflã în aceastã lume!
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92) Este vorba de evrei.
93) Este vorba de Moise.
94) Tora.
95) Musulmanii.
96) De vor auzi ei Coranul.
97) În Tine, în Trimisul Tãu ºi în ceea ce ai trimis.
98) Cel care opreºte bunãtãþile pe care le-a îngãduit Allah încalcã religia lui

Allah ºi Legea Sa, cãci este la fel ca acela care nu crede în ea, integral sau
parþial, iar dreptcredinciosul este dator sã respecte poruncile lui Allah, fãrã sã
adauge ºi fãrã sã omitã nimic.
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81. Dacã ar crede în Allah(92), în Profet(93) ºi în ceea ce i s-a trimis
lui(94), nu ºi i-ar face aliaþi. Însã mulþi dintre ei sunt nelegiuiþi!
82. Vei gãsi cã iudeii ºi cei care [Îi] fac asociaþi [lui Allah] sunt cei mai
îndârjiþi în duºmãnia lor faþã de cei care cred(95), dupã cum vei gãsi cã
cei mai prietenoºi faþã de cei ce cred sunt aceia care spun: “Noi
suntem creºtini”. ªi asta pentru cã printre ei se aflã preoþi ºi cãlugãri ºi
pentru cã ei nu se fãlesc.
83. De vor auzi ce i s-a dezvãluit Trimisului(96), vei vedea ochii lor cum
se umplu de lacrimi la aflarea Adevãrului ºi vor zice ei: "Doamne, noi
credem!(97) Scrie-ne pe noi împreunã cu cei care depun mãrturie [în
legãturã cu adevãrul Coranului]!
84. ªi de ce sã nu credem în Allah ºi în Adevãrul care ne-a venit? ªi
de ce sã nu dorim sã ne facã Domnul nostru sã intrãm [în Rai]
împreunã cu cei cucernici?".
85. Iar Allah i-a rãsplãtit pentru ceea ce au spus cu Grãdini pe sub
care curg râuri ºi în care vor sãlãºlui veºnic, cãci aceasta este rãsplata
celor care fac bine.
86. Cât despre cei care nu cred ºi þin de mincinoase versetele
noastre, aceia vor fi oaspeþii Iadului.
87. O, voi cei care credeþi! Nu opriþi bunãtãþile pe care Allah vi le-a
îngãduit ºi nu cãlcaþi [poruncile], cãci Allah nu-i iubeºte pe cei ce
încalcã [poruncile](98)!
88. Mâncaþi din ceea ce Allah v-a dãruit, ca fiind îngãduit ºi bun, ºi fiþi
cu fricã de Allah, în care voi credeþi!
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99) ªi apoi le-aþi încãlcat.
100) Nu le încãlcaþi decât dacã au fost fãcute împotriva binelui ºi adevãrului,

iar dacã au fost fãcute astfel, atunci retractaþi-le ºi ispãºiþi-vã jurãmintele voastre.
101) Vinul - ºi prin analogie - orice bãuturã spirtoasã cu efect asemãnãtor.
102) Când a fost revelat acest verset ºi a chemat crainicul Profetului - Allah

sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - pentru a-l transmite oamenilor, Omar (Omar
ben al-Khattab - cel de-al doilea dintre cei patru califi drepþi, unul dintre
companionii Profetului) a zis: "Ne-am oprit! Ne-am oprit!" ªi când a fost transmis
lui Abu 'Ubayda ben al-Jarrah, Suhayl ben al-Bayda, Abu Talha, Abu Dujjana ºi
Mu'adh ibn Jabal (companioni ai Profetului, participanþi la luptele din timpul vieþii
lui ºi la campaniile de cuceriri din anii urmãtori), care tocmai beau vin, aceºtia au
strigat la paharnicul lor: "Varsã vinul!" ºi au spart vasele în care se afla licoarea.
Unii dintre ei goliserã cupele pe jumãtate, iar alþii tocmai duseserã cupele la buze,
dar le-au îndepãrtat imediat ºi au aruncat ce aveau în gurã ºi au vãrsat paharele,
zicând: "Ne-am oprit, Doamne! Ne-am oprit!". Unii dintre ei s-au spãlat, alþii s-au
îmbãiat, iar Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - le-a poruncit sã
strângã vinul într-un anumit loc ºi, când l-au strâns, a ieºit la ei ºi l-a vãrsat pe tot.
El însuºi a sfãrâmat vasele în care fusese adus.

103) De mânia ºi pedeapsa lui Allah, dacã nu vã supuneþi Lui.
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89. Allah nu vã va mustra pentru jurãmintele voastre rostite la
întâmplare, însã vã va mustra pentru jurãmintele prin care v-aþi legat
cu bunã ºtiinþã. Ispãºirea pentru ele va fi hrãnirea a zece sãrmani cu
ceea ce îi hrãniþi în mod obiºnuit pe cei din familia voastrã, sau
îmbrãcarea lor, sau slobozirea unui rob. Cel ce nu gãseºte [mijloacele
pentru aceasta] trebuie sã þinã post vreme de trei zile. Aceasta este
ispãºirea pentru jurãmintele voastre, dacã le-aþi fãcut(99). ªi pãziþi-vã
jurãmintele!(100) Astfel vã limpezeºte Allah versetele Lui. Poate cã veþi
fi mulþumitori!
90. O, voi cei care credeþi! Vinul,(101) jocul de noroc, pietrele ridicate
[idolii] ºi sãgeþile [pentru prezicere] sunt numai murdãrii din lucrãtura
lui ªeitan. Deci feriþi-vã de ele ca sã izbândiþi!
91. Doarã ªeitan doreºte sã semene între voi duºmãnie ºi urã, prin
vin ºi prin jocul de noroc, ºi sã vã abatã de la pomenirea lui Allah ºi
de la Rugãciune [As-Salat]. Oare nu vã veþi opri voi [de la acestea]?(102)

92. Aºadar, fiþi cu supunere faþã de Allah, fiþi cu supunere faþã de
Trimisul [Lui] ºi feriþi-vã(103)! Iar dacã vã veþi abate, sã ºtiþi cã Trimisului
Nostru nu-i rãmâne decât transmiterea [mesajului] limpede!
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93. Nu este un pãcat pentru aceia care cred ºi împlinesc fapte bune,
dacã au gustat [din vin, înainte de oprirea lui], dacã apoi au fost cu
fricã [de Allah], au crezut ºi au sãvârºit fapte bune, apoi au fost cu
fricã ºi au crezut, apoi au fost cu fricã ºi au fãcut ºi mai bine, cãci
Allah îi iubeºte pe cei care fac bine.
94. O, voi cei care credeþi! Allah vã ispiteºte cu un vânat(104), pe care
îl puteþi prinde cu mâinile voastre sau cu lãncile voastre, pentru ca sã
ºtie Allah cine se teme de El când [omul nu] este vãzut [de altcineva].
Însã cel care calcã rânduiala [aceasta] dupã aceea, acela va avea parte
de chin dureros(105).
95. O, voi cei care credeþi! Nu ucideþi vânatul când sunteþi în stare de
sacralizare [ihram]!(106) Iar acela care omoarã într-adins este pedepsit
sã dea din vite atâta cât a omorât, dupã ce vor judeca fapta lui doi
[bãrbaþi] drepþi dintre voi, ca jertfã menitã sã ajungã [sãracilor] la Al-
Ka’aba, sau sã ispãºeascã, hrãnind câþiva sãrmani(107), sau în loc de
aceasta sã posteascã, pentru ca sã guste urmãrile faptei sale. Allah
iartã ceea ce a trecut, dar pe cel care se va întoarce [la greºealã] Allah
îl va pedepsi cu asprime, cãci Allah este Puternic [‘Aziz] ºi deþinãtor al
puterii de a pedepsi.
96. Vânatul pe mare(108) vã este îngãduit, iar mâncarea lui este
pentru voi, ca ºi pentru cãlãtori, merindã(109). Vã este oprit vânatul pe
uscat, cât timp sunteþi în stare de sacralizare [ihram]. ªi fiþi cu fricã de
Allah, cãci la El vã veþi aduna!

104) Este vorba de Pelerinajul mic ('Umra), împlinit în anul 628 de comuni-
tatea musulmanã, condusã de Muhammed, la Al-Hudaybiyya, localitate situatã la
limita locului sacru de la Mekka.

105) Allah le-a trimis musulmanilor, în momentul când ei erau în starea de
sacralizare la Al-Hudaybiyya, vânat constând din turme de animale ºi stoluri de
pãsãri, ce s-au amestecat cu ei, pentru a încerca credinþa lor ºi legãmântul lor de
a nu vâna în timpul sacralizãrii.

106) Adicã atunci când sunteþi în starea de sacralizare (ihram) în timpul
Hajjului sau a ritualului 'Umra.

107) Cu alimente de o valoare similarã cu valoarea rãscumpãrãrii pentru
vânat, adãugând în plus un mudd (unitate de mãsurã pentru lichide ºi pentru
cereale).

108) Pescuitul.
109) Acest verset lasã sã se înþeleagã cã veneau pelerini la Mekka ºi înainte

de Islam, inclusiv pe mare.
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97. Allah a fãcut Al-Ka'aba, Casa Sfântã, spre folosul oamenilor,
precum ºi luna sfântã, jertfa ºi zgãrzile(110). Aceasta pentru ca voi sã
cunoaºteþi cã Allah ºtie tot ce este în ceruri ºi pre pãmânt ºi cã El pre
toate le ºtie.
98. Sã ºtiþi cã Allah este aspru în pedeapsã, dar cã Allah este ºi
Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!
99. Trimisului nu-i revine decât sã vã vesteascã [mesajul], însã Allah
ºtie atât ce arãtaþi, cât ºi ceea ce þineþi ascuns!
100. Spune: "Rãul ºi binele(111) nu sunt totuna, chiar dacã mulþimea
rãului þi-ar plãcea!". Deci, fiþi cu fricã de Allah, voi cei înþelepþi,
pentru ca sã izbândiþi!
101. O, voi cei care credeþi! Nu întrebaþi despre lucruri care, dacã vi
s-ar descoperi, nu v-ar plãcea! Însã, dacã întrebaþi despre ele, în timp
ce Coranul este revelat, atunci ele vi se vor descoperi(112). Însã Allah
vã va ierta pentru ele, cãci Allah este Iertãtor, Blând [Ghafur, Halim].
102. Au întrebat despre ele ºi alþi oameni înaintea voastrã ºi apoi au
ajuns sã nu creadã în ele.
103. N-a statornicit Allah nimic despre Bahira, nici despre Sa'iba,
nici despre Wasila ºi nici despre Ham(113). Însã, cei care nu cred au
nãscocit minciuni împotriva lui Allah ºi cei mai mulþi dintre ei nu au
judecatã.

110) De fapt, lunile sfinte, cãci în Arabia Preislamicã erau patru luni consi-
derate sacre (luna a ºaptea - Rajab, luna a unsprezecea - Dhu al-Qa'ada, luna a
douãsprezecea - Dhu al-Hijja [luna pelerinajului propriu-zis] ºi prima lunã a anului
urmãtor, care urma dupã pelerinaj - Muharram). Rãzboiul ºi vãrsarea sângelui erau
interzise în aceste patru luni, pentru a le da oamenilor posibilitatea de a se achita
de îndatoririle religioase ºi lumeºti în pace. Islamul a pãstrat aceastã tradiþie, iar
pentru ca vitele, ce erau aduse la Mekka pentru a fi sacrificate, sã poatã fi
deosebite de celelalte ºi protejate, au introdus obiceiul da a li se lega de gât niºte
zgãrzi cu ghirlande.

111) Adicã ceea ce este de calitate proastã ºi interzis ºi ceea ce este de
calitate bunã ºi îngãduit.

112) Nu-l întrebaþi pe Profetul vostru ºi nu insistaþi cu întrebãrile, mai ales în
legãturã cu lucruri inutile, care nu vã sunt de nici un folos!

113) În acest verset se face, de fapt, aluzie la o serie de superstiþii arabe pã-
gâne. Dacã o cãmilã femelã sau un alt animal domestic femelã dãdea naºtere unui
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104. Când li se spune: "Veniþi la ceea ce a pogorât Allah ºi la Tri-
mis!", ei zic: "Pentru noi sunt de ajuns cele cu care i-am gãsit pe
pãrinþii noºtri!". Dar dacã pãrinþii lor nu ºtiau nimic ºi nu erau cãlãuziþi
[pe calea cea bunã]?
105. O, voi cei care credeþi! Fiþi cu grijã faþã de sufletele voastre(114)

ºi nu vã vor dãuna cei rãtãciþi, dacã sunteþi pe calea cea bunã! La
Allah este întoarcerea voastrã a tuturor(115) ºi El vã va vesti despre
ceea ce aþi împlinit(116).
106. O, voi cei care credeþi! Dacã moartea se apropie de unul dintre
voi(117), sã fie martor între voi la facerea testamentului doi [bãrbaþi]
cinstiþi din rândul vostru(118) sau alþi doi, nu din rândul vostru, dacã
sunteþi în cãlãtorie prin lume ºi s-a abãtut asupra voastrã nenorocirea
morþii! Îi reþineþi dupã Rugãciune [As-Salat] ºi le cereþi sã jure pe
Allah, dacã aveþi îndoieli: "Noi nu vindem aceastã [mãrturie a noastrã]
pentru nici un preþ(119), chiar dacã este vorba de o rudã(120), ºi nici nu
ascundem mãrturia(121) lui Allah! Altcum, noi vom fi dintre pãcãtoºi!".

numãr mare de pui (de pildã, dacã o cãmilã nãºtea de cinci ori), i se despicau
urechile pentru a indica faptul cã ea era liberã sã pascã pretutindeni ºi era dedi-
catã unui idol; un astfel de animal femelã se numea bahira. La restabilirea dupã
o boalã sau la întoarcerea cu bine dintr-o cãlãtorie, o cãmilã femelã era lãsatã
dezlegatã, pentru a pãºuna liber, ºi era consacratã printr-un legãmânt unui idol;
aceasta se numea sa'iba "lãsatã". Când o oaie sau o caprã nãºtea gemeni, (de
obicei cinci ani consecutiv), se fãceau unele sacrificii sau dedicaþii idolilor; acest
animal se numea wasila. Un mascul de cãmilã care fecunda o cãmilã de zece ori
era, de asemenea, dedicat idolilor ºi lãsat liber; acesta era un ham. La aceste ele-
mente esenþiale se mai adãugau ºi altele care completau ritualurile respective.
Islamul a anulat aceste obiceiuri ºi a readus animalele domestice la funcþiile lor
esenþiale, de a da carne, lânã ºi lapte sau de a fi folosite pentru cãratul poverilor.

114) Dupã ce aþi interzis rãul ºi aþi poruncit binele, voi nu mai sunteþi rãspun-
zãtori decât pentru voi înºivã.

115) Dupã moarte.
116) Vã va cere socotealã pentru faptele voastre.
117) Dacã i se aratã semnele morþii.
118) Adicã musulmani.
119) Nu depunem mãrturie mincinoasã, jurând pe Allah, pentru a obþine un

câºtig.
120) Rudã a noastrã.
121) Adicã mãrturia pe care Allah ne-a poruncit sã o facem.
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122) Dintre moºtenitorii defunctului.
123) Sã fie acceptatã.
124) La ceea ce vi se porunceºte.
125) Cel care simte apropierea morþii ºi voieºte sã facã un testament în

legãturã cu bunurile pe care vrea sã le lase rudelor sale, alege doi martori de
încredere dintre musulmani ºi le încredinþeazã bunurile pe care vrea sã le lase prin
testament rudelor sale. Dacã se aflã în cãlãtorie ºi nu gãseºte musulmani, martorii
pot sã fie ºi nemusulmani. Martorii transmit cele încredinþate ºi testamentul
membrilor familiei sale cãrora li se cuvin.

Dacã familia celui decedat are îndoieli în legãturã cu adevãrul celor transmise
de martori ºi în legãturã cu cele încredinþate lor, atunci le cer sã presteze jurãmânt,
într-o moschee, dupã Rugãciune, în legãturã cu faptul cã nu au ascuns nimic din
ceea ce le-a încredinþat defunctul, altfel fiind consideraþi pãcãtoºi. Dacã fac acest
lucru, mãrturiile lor sunt luate în consideraþie. Dacã ulterior se constatã cã mãrtu-
riile lor au fost mincinoase ºi l-au trãdat pe cel care le-a încredinþat testamentul,
atunci cele mai apropiate douã persoane dintre rudele defunctului fac plângere
împotriva lor ºi jurã pe Allah cã mãrturia lor este adevãratã, confirmând cu dovezi
cã mãrturiile primilor doi martori nu au fost adevãrate ºi cã ei sunt cei care spun
adevãrul. În acest caz, se anuleazã mãrturiile celor dinaintea lor ºi se iau în
considerare noile mãrturii.

În continuare, se spune în versete cã aceste mãsuri garanteazã veridicitatea
mãrturiei, cãci martorii, atunci când se tem cã mãrturiile lor vor fi respinse, din
cauzã cã au fost falsificate, nu le vor mai falsifica.

126) În Ziua Învierii.
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107. De se va descoperi cã ei doi sunt vinovaþi de pãcat, alþi doi
dintre cei cãrora li s-a fãcut nedreptate(122), mai cinstiþi, le vor lua locul
ºi amândoi vor jura pe Allah: "Mãrturia noastrã este mai
îndreptãþitã(123) decât mãrturia acelora doi ºi noi nu suntem nedrepþi,
cãci atunci am fi dintre cei nelegiuiþi!"
108. Acesta este mijlocul cel mai sigur pentru a-i îndupleca sã facã
mãrturia dupã adevãr, cãci se vor teme sã nu vinã alte jurãminte dupã
jurãmintele lor. ªi fiþi cu fricã de Allah ºi luaþi aminte(124), cãci Allah
nu-i cãlãuzeºte pe oamenii nelegiuiþi(125).
109. Într-o Zi(126), Allah îi va aduna pe [toþi] trimiºii ºi le va zice: "Ce vi
s-a rãspuns [când aþi vestit]?" Ei vor zice: "Noi nu avem ºtiinþã! Tu eºti
Marele ªtiutor al celor neºtiute!".



186

127) De faptul cã te-ai nãscut fãrã a avea tatã ºi te-am fãcut dovada puterii
Mele depline asupra firii.

128) Scrisul ºi ºtiinþa celor care se vãd.
129) Înþelegerea ºi ºtiinþa celor care nu se vãd ºi nu se scriu.
130) I-am împiedicat pe evreii care au vrut sã te ucidã ºi sã te rãstigneascã ºi

te-am înãlþat la Mine ºi te-am curãþat de pângãrirea lor.
131) Minunile.
132) Aceasta este povestea mesei de la care îºi trage numele aceastã surã.
133) Aceastã cerere i-a fost adresatã lui Isus la începutul întâlnirilor sale cu

apostolii.
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110. ªi când Allah va zice: “Isus, fiu al Mariei, adu-þi aminte de harul
Meu asupra ta(127) ºi asupra mamei tale, când Eu te-am întãrit cu Duhul
Sfânt, sã vorbeºti oamenilor din leagãn ºi când vei fi bãrbat în toatã
firea! Eu te-am învãþat scrierea(128), înþelepciunea(129), Tora ºi
Evanghelia. Iar când tu ai plãsmuit din lut chipul unei pãsãri, cu voia
Mea, ºi ai suflat asupra lui, s-a fãcut pasãre, cu voia Mea. ªi i-ai
tãmãduit, cu îngãduinþa Mea, pe cel orb ºi pe cel lepros! ªi ai fãcut
morþii sã vinã la viaþã, cu îngãduinþa Mea. ªi i-am respins pe fiii lui
Israel de la tine(130), când tu le-ai adus semnele învederate(131). Iar aceia
dintre ei care nu au crezut au zis: Aceasta nu este decât vrãjitorie
limpede!”.
111. ªi când Eu le-am revelat apostolilor, zicând: "Credeþi în Mine ºi
în Trimisul Meu!", au rãspuns ei: "Noi credem, deci mãrturiseºte cã noi
suntem cu desãvârºire supuºi [musulmani]!".
112. [Aminteºte-þi tu] când apostolii au zis: "O, Isus, fiu al Mariei,
poate, oare, Domnul tãu sã ne coboare o masã servitã din cer?"(132)

El le-a zis: "Fiþi cu fricã de Allah, dacã sunteþi credincioºi!(133)".
113. Ei au zis: "Voim sã mâncãm din ea, ca sã se liniºteascã inimile
noastre ºi ca sã ºtim cã tu ne-ai spus nouã numai adevãrul ºi sã fim
întru aceasta printre martori".
114. Atunci a zis Isus, fiul Mariei: "O, Allah, Stãpân al nostru!
Coboarã-ne nouã o masã servitã din cer ca sã ne fie nouã sãrbãtoare -
pentru cel dintâi ºi pentru cel din urmã dintre noi - ºi semn de la Tine!
ªi blagosloveºte-ne pe noi cu cele de ospãþ, cãci Tu eºti Cel mai bun
dintre cei care hrãnesc!".
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134) În Ziua de Apoi.
135) Prin ridicarea la cer.
136) În Ziua de Apoi.
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115. ªi i-a rãspuns Allah: “O voi coborî vouã, dar pe acela care nu va
crede nici dupã aceasta îl voi osândi cu un chin cu care nu voi mai
pedepsi pe nimeni din toate lumile!”.
116. ªi când va zice Allah(134): "O, Isus, fiu al Mariei! Le-ai spus tu
oamenilor: "Luaþi-mã pe mine ºi pe mama mea drept dumnezei în
locul lui Allah?", el îi va rãspunde: "Mãrire Þie! Eu nu aº fi putut sã
spun ceea ce nu aveam dreptul sã spun! Dacã aº fi spus, ai ºti, cãci Tu
doarã ºtii ce este în sufletul meu, pe când eu nu ºtiu ce este în sufletul
Tãu! Doarã Tu eºti Marele ªtiutor al celor neºtiute !".
117. Eu nu le-am spus decât ceea ce mi-ai poruncit: "Adoraþi-L pe
Allah, Domnul meu ºi Domnul vostru!" ªi am fost martor asupra lor
atâta vreme cât m-am aflat printre ei. ªi dupã ce m-ai luat la Tine(135),
ai fost doar Tu Priveghetor peste ei, cãci Tu eºti Martor tuturor
lucrurilor!"
118. De-i osândeºti, ei sunt doarã robii Tãi, iar de-i ierþi pe ei, Tu eºti
[cel] Puternic, Înþelept [‘Aziz, Hakim]!”.
119. [ªi] va zice Allah(136): "În aceastã Zi, celor care cred în adevãr le
va fi de folos adevãrul, iar ei vor avea parte de Grãdini pe sub care
curg pâraie ºi veºnic vor sãlãºlui în ele". Allah este mulþumit de ei, iar
ei sunt mulþumiþi de El! Aceasta este [cea mai] mãreaþã izbândã!
120. A lui Allah este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului, precum ºi
toate care se aflã în ele, cãci El este cu putere peste toate!
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1) În traducere "Vitele", prin care se înþeleg exclusiv ovinele, caprinele,
bovinele ºi cãmilele. Titlul surei provine de la cuvântul 'an-'am (vite), care apare
în versetele 136, 138, 139 ºi 142.

2) Ziua ºi noaptea.
3) Pentru moartea voastrã.
4) Pentru învierea voastrã.
5) În privinþa învierii.
6) El este adorat atât în cer, cât ºi pe pãmânt.
7) Atât intenþiile, cât ºi faptele voastre.
8) Faptele bune ºi rele pe care le sãvârºiþi.
9) Socotindu-le mincinoase ºi luându-le în derâdere.
10) Coranul.
11) Vor fi ameninþaþi de cele pe care le-au luat în derâdere.
12) Ploaie îmbelºugatã din cer.

6 • SURAT AL-’AN’AM

6    SURAT AL-'AN'AM(1)

(Mekkanã [55]; 165 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Laudã lui Allah care a creat cerurile ºi pãmântul ºi a rânduit întune-
ricurile ºi lumina(2)! Cu toate acestea, cei care nu cred Îi fac egali
Domnului lor.
2. El este Acela care v-a creat din lut. Apoi a hotãrât un termen(3) ºi
la el se aflã un [alt] termen(4) hotãrât. Dar cu toate acestea, voi vã
îndoiþi!(5)

3. ªi El, Allah, este în ceruri ºi pre pãmânt(6). El ºtie ceea ce voi tãinuiþi
ºi ceea ce voi rostiþi(7), dupã cum ºtie ºi ceea ce agonisiþi voi(8).
4. ªi nu le vine lor nici un semn dintre semnele Domnului lor, fãrã ca
ei sã se întoarcã de la ele(9).
5. ªi au socotit drept minciunã Adevãrul,(10) atunci când le-a venit.
Însã le vor veni lor veºti despre acelea pe care le-au luat în
derâdere(11).
6. Oare n-au vãzut ei câte dintre neamuri am nimicit Noi înaintea lor?
Pe aceia îi întãriserãm Noi pe pãmânt cum nu v-am întãrit pe voi! ªi
le-am trimis Noi lor cerul îmbelºugat(12) ºi am fãcut Noi sã curgã râuri
pe sub picioarele lor. Însã i-am nimicit Noi pentru pãcatele lor ºi am
creat, dupã ei, alte neamuri.
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13) Se relateazã cã politeiºtii de la Mekka au zis: O, Muhammed! Jurãm pe
Allah cã nu te credem pânã ce nu vei veni cu o Carte de la Allah, însoþit de patru
îngeri care sã facã mãrturie cã ea este de la Allah ºi cã tu eºti Trimisul Sãu. Atunci
Allah a revelat acest verset.

14) Pentru a-l însoþi ºi a ne spune cã el este Profetul.
15) Pedeapsa aceluia de care ºi-au bãtut joc.
16) Toate fãpturile.
17) Necredincioºilor de la Mekka.
18) Divinitate, Dumnezeu.
19) Ziua Învierii.

6 • SURAT AL-’AN’AM

7. ªi de þi-am fi pogorât Noi þie, [Muhammed], o Carte scrisã pe foi,
[coborâtã din cer] ºi ar fi atins-o cu mâinile lor, ar fi zis cei care nu cred:
“Aceasta nu este decât vrãjitorie învederatã(13)”.
8. “De ce nu a fost pogorât asupra lui [Muhammed] un înger?”(14) Însã
de-am fi trimis Noi cu el un înger, treaba ar fi fost terminatã, cãci dupã
aceea nu li s-ar mai fi dat lor nici un rãgaz!
9. De l-am fi fãcut Noi un înger [pe Profet], l-am fi fãcut Noi cu chip
de om ºi s-ar fi aflat în aceeaºi încurcãturã în care sunt ei.
10. Însã au fost batjocoriþi trimiºi ºi înainte de tine, darã pe aceia care
i-au batjocorit i-a cuprins tocmai aceia de care ei ºi-au bãtut joc.(15)

11. Spune: "Umblaþi prin lume ºi vedeþi care este urmarea pentru
aceia care socotesc adevãrul minciunã!"
12. Spune: "Ale cui sunt cele din ceruri ºi de pre pãmânt?!" Spune:
"Ale lui Allah!" ªi-a prescris Lui însuºi îndurarea. ªi vã va aduna în
Ziua Învierii, asupra cãreia nu este nici o îndoialã. ªi aceia îºi vor
pierde sufletele lor, cei care nu cred.
13. Ale Lui sunt [toate] cele care sãlãºluiesc noaptea ºi ziua(16) ºi El
este Cel care Aude Totul [ºi e] Bine ªtiutor [Sami', 'Alim].
14. Spune:(17) “Oare sã-mi iau eu alt aliat(18) decât Allah, Creatorul
cerurilor ºi al pãmântului?! El este Cel care îi hrãneºte [pe toþi] ºi
cãruia nu I se dã hranã”. Spune: “Mi s-a poruncit mie sã fiu primul
care primeºte Islamul!” ºi sã nu fii printre politeiºti!
15. Spune: “Mi-e fricã - de nu mã voi supune Domnului meu - de
chinul unei Zile Mari!”
16. Cel de la care va fi îndepãrtatã [pedeapsa] în Ziua Aceea,(19) pe
acela l-a iertat. ªi aceasta este izbândã limpede!
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20) Locuitori ai Mekkãi.
21) Se relateazã cã mai-marii de la Mekka au zis: O, Muhammed! noi nu

vedem pe nimeni care sã creadã în mesajul despre care vorbeºti tu! Aratã-ne pe
cineva care sã facã mãrturie cã tu eºti Trimis, aºa cum pretinzi! Atunci Allah a
revelat acest verset.

22) Tãgãduind idolatria lor în faþa ªtiutorului celor nevãzute.
23) Coranul.
24) Despre adevãr ºi neadevãr.

6 • SURAT AL-’AN’AM

17. De te va atinge Allah cu vreun rãu, nimeni în afarã de El nu-l va
putea îndepãrta. Iar de te va atinge cu ceva bun, El este peste toate cu
putere.
18. El este Stãpânul Suprem [Al-Qahir] peste robii Lui ºi El este Înþe-
leptul [ºi] Bine ªtiutorul [Al-Hakim, Al-Khabir].
19. Spune: “Cine este cu cea mai mare mãrturie?” Spune: “Allah! El
este Martor între mine ºi între voi ºi mie mi-a fost revelat acest Coran,
pentru ca sã vã previn cu el pe voi(20) ºi pe aceia la care va ajunge”.
ªi oare voi mãrturisiþi cã alãturi de Allah mai sunt ºi alþi dumnezei?!
Spune: “Nu mãrturisesc!” Spune: “Numai El [este un singur Dumne-
zeu] ºi eu nu recunosc asociaþii pe care îi faceþi voi [lui Allah](21)!”.
20. Cei cãrora le-am dãruit Cartea îl cunosc [pe Muhammed], întocmai
cum îi cunosc pe copiii lor, însã aceia care ºi-au pierdut sufletele [sunt]
aceia care nu cred.
21. ªi cine este mai nelegiuit decât acela care nãscoceºte minciuni pe
seama lui Allah sau socoteºte mincinoase versetele Lui? Iar cei
nelegiuiþi nu vor izbândi!
22. ªi în Ziua când Noi îi vom aduna pe toþi, atunci le vom zice
acelora care au fãcut asociaþi: "Unde sunt asociaþii voºtri pe care i-aþi
pretins?".
23. Atunci nu vor avea alt rãspuns decât sã zicã: “[Jurãm] pe Allah,
Stãpânul nostru, Noi nu am fãcut niciodatã asociaþi!”.
24. Priveºte cum se mint pre ei înºiºi(22) ºi cum pãrãsesc ei ceea ce au
nãscocit!
25. Printre ei sunt unii care ascultã la tine, însã Noi am pus
acoperãminte peste inimile lor, pentru ca ei sã nu-l(23) priceapã, ºi
surzenie în urechile lor, cãci chiar ºi dacã ei vãd fiecare semn, ei tot
nu cred în el. Iar dacã vin la tine ca sã discute cu tine,(24) zic cei
necredincioºi: "Acestea nu sunt decât poveºti ale celor de demult!".
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25) Îi împiedicã pe oameni sã asculte, de teamã ca inimile lor sã nu se influen-
þeze.

26) ªi vãzând chinurile lui.
27) Dupã moarte.
28) Întoarcerea.
29) În aceastã lume.
30) Cum cã tu ai fi mincinos, vrãjitor, poet sau nebun.
31) Se relateazã cã Al-Akhmas ben ªurayq s-a întâlnit cu Abu Jahl ben Hiºam

ºi i-a zis lui: O, Abu al-Hakam, spune-mi ºi mie, Muhammed grãieºte adevãr sau
este un mincinos? Iar Abu Jahl i-a rãspuns: Pe Allah, Muhammed grãieºte adevãr
ºi nu a minþit niciodatã! Dar dacã fiii lui Qusayy se duc cu drapelul ºi cu furnizarea
apei pentru pelerini ºi cu pãzirea  ºi cu profeþia, atunci ce mai rãmâne celorlalþi
din tribul Qurayº? Atunci a revelat Allah acest verset.
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26. ªi ei îi opresc [pe oameni] de la aceasta(25) ºi se îndepãrteazã ºi ei
înºiºi de la aceasta. Dar ei nu se fac sã piarã decât pe ei înºiºi, fãrã ca
sã-ºi dea seama.
27. ªi de i-ai vedea stând la marginea Focului(26), zicând: “O, de ne-am
întoarce noi [la viaþã], n-am mai socoti semnele Domnului nostru
mincinoase ºi am fi în rândul celor credincioºi!”.
28. Dar nu! Iatã cã li se aratã ceea ce au ascuns mai înainte. ªi dacã
s-ar întoarce [la viaþa pãmânteascã], ar reveni neîndoielnic la cele ce
le-au fost oprite, cãci ei sunt mincinoºi.
29. ªi ei zic: "Nu existã [altã viaþã] decât viaþa noastrã pãmânteascã ºi
noi nu vom fi înviaþi!"(27)

30. Dar dacã i-ai vedea când vor sta dinaintea Domnului lor ºi El le va
zice: “Nu este acest lucru adevãrat?”(28) Vor rãspunde ei: “Ba da, pe
Domnul nostru!”. Iar El le va spune atunci: “Gustaþi chinul pentru cã
nu aþi crezut!”.
31. Vor pierde cei care tãgãduiesc întâlnirea cu Allah. Iar când Ceasul
le va veni deodatã, vor zice ei: "Vai de noi, pentru ceea ce am
nesocotit în ea!"(29) ªi vor purta poverile [pentru pãcatele] lor în
spinãrile lor. ªi ce poveri [grele] vor purta ei!
32. Aceastã viaþã lumeascã nu este decât joacã ºi glumã, iar Lumea
de Apoi va fi mai bunã pentru cei cu fricã. Oare voi nu pricepeþi!?
33. ªtim cã te mâhneºte ceea ce spun ei,(30) însã ei nu te socotesc pe
tine mincinos, ci nelegiuiþii tãgãduiesc versetele lui Allah(31).
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32) ªi ai în ei un model de rãbdare.
33) Termenele stabilite de Allah.
34) Din povestea referitoare la felul în care ei au rãbdat suferinþele la care i-au

supus necredincioºii, pânã ce Allah i-a ajutat sã izbândeascã.
35) Unul dintre lucrurile pe care idolatrii i l-au cerut lui Muhammed.
36) Dacã îþi este grea depãrtarea lor de tine pentru cã nu le-ai adus minunea

pe care þi-au cerut-o, atunci sapã un tunel sub pãmânt sau urcã pe o scarã la cer
pentru a le aduce minunea, în care ei sã creadã ºi care sã facã sã-þi disparã
mâhnirea. Însã tu nu eºti în stare sã faci acest lucru, ci numai Allah este
Atotputernic. Iar de-ar voi El, i-ar cãlãuzi - dar El lasã ca în acest lucru sã
hotãrascã singuri. Nu fi, Muhammed, dintre cei neºtiutori, ci ai rãbdare ºi perse-
vereazã, cãci Allah îþi va aduce victoria!

37) Acceptând chemarea ta la credinþã.
38) Cei vii, care pricep ceea ce li se propovãduieºte.
39) Adicã pe necredincioºii care nu aud ºi nu vin în întâmpinarea chemãrii,

fiind ca ºi morþi.
40) În Ziua Învierii.
41) Pentru a fi rãsplãtiþi dupã faptele lor.
42) Idolatrii de la Mekka.
43) Politeiºtii mekkani i-au cerut lui Muhammed sã aducã o minune materialã,

aºa cum a fost toiagul lui Moise sau cãmila lui Salih.
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34. Într-adevãr, au fost socotiþi mincinoºi [ºi alþi] trimiºi de dinaintea
ta, [Muhammed]!(32) Însã ei au îndurat sã fie socotiþi mincinoºi ºi sã fie
oropsiþi, pânã când le-a venit biruinþa Noastrã. ªi nu poate nimeni sã
schimbe vorbele(33) lui Allah ºi þi-a venit deja o parte din povestea
trimiºilor(34).
35. Dacã nepãsarea lor þi se pare greu de suportat ºi de-ai putea
cãuta un tunel în pãmânt sau o scarã cãtre cer ca sã le aduci o
minune(35), [fã-o]! Iar dacã Allah ar voi, i-ar aduna pe calea cea
dreaptã! Deci nu fi dintre cei neºtiutori(36)!
36. Ci vor rãspunde(37) aceia care aud(38). ªi pe morþi(39) îi va învia
Allah(40). Apoi la El vor fi întorºi(41).
37. Ei zic:(42) “Numai de i s-ar trimite lui [Muhammed] o minune de la
Domnul Sãu!”(43) Spune: “Allah poate sã trimitã o minune, dar cei mai
mulþi dintre ei nu ºtiu!”
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44) Coranul.
45) Toate neamurile ºi comunitãþile.
46) Aºa cum s-a întâmplat cu neamurile pãgâne dinaintea voastrã.
47) Al morþii.
48) Vã veþi ruga altcuiva?
49) Vã va ierta de pedeapsa hotãrâtã.
50) Nu au tras învãþãminte din nenorocirile care i-au lovit.
51) Fãcându-le sã nu mai judece ºi sã nu înþeleagã nimic.
52) Cum le prezentãm în variante diferite.
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38. Nu este vietate pe pãmânt, nici pasãre care zboarã cu aripile ei,
decât în neamuri, ca ºi voi. Nu am lãsat nimic nepomenit în Carte(44).
Apoi, la Domnul lor vor fi adunaþi.(45)

39. Iar aceia care socotesc mincinoase versetele Noastre sunt surzi ºi
muþi, în întunericuri. Allah pe cine voieºte îl duce în rãtãcire ºi pe cine
voieºte îl duce pe drum drept.
40. Spune: “Spuneþi-mi mie! Atunci când va veni la voi chinul lui
Allah(46) sau va veni la voi Ceasul(47), veþi chema pe altcineva decât pe
Allah,(48) dacã voi spuneþi adevãrul?”
41. Nu, ci numai pe El îl veþi chema, iar El va risipi pricina rugii
voastre(49), dacã El va voi, iar voi veþi uita ceea ce Îi asociaþi [Lui].
42. Noi am trimis [profeþi] la neamuri, înainte de tine, ºi le-am cercat
cu nenorociri ºi suferinþe - nãdãjduind sã se roage [de îndurare]!
43. ªi de s-ar fi rugat ei, când i-a ajuns asprimea Noastrã! Însã inimile
lor s-au împietrit ºi ªeitan le-a împodobit ceea ce fãceau ei.
44. Când au uitat ei ceea ce li s-a amintit(50), Noi le-am deschis lor
porþile tuturor lucrurilor. Iar când se bucurau ei de ceea ce li s-a dat,
i-am apucat Noi deodatã ºi iatã-i pe ei deznãdãjduiþi.
45. Deci a fost stârpit neamul celor care au fost nelegiuiþi. Laudã lui
Allah, Domnul lumilor!
46. Spune: “Spuneþi-mi! Dacã Allah v-ar lua auzul vostru ºi vãzul
vostru ºi v-ar pecetlui inimile(51), care Domn în afara lui Allah vi le-ar
putea da înapoi? Priveºte cum tâlcuim Noi semnele(52), iarã ei se întorc
apoi [de la ele]!”.
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53) Interpretat ºi ca "în timpul nopþii".
54) Interpretat ºi ca "în plinã zi" sau "treptat".
55) Ai rãsplãþii pentru credincioºi ºi binefãcãtori.
56) Ai necredincioºilor, asupra pedepsei ce-i aºteaptã.
57) Idolatrilor.
58) Ca sã mã întrebaþi despre Ziua de Apoi.
59) Ceea ce îmi este revelat de Allah.
60) Avertizeazã-i cu ceea ce þi se reveleazã, adicã cu Coranul.
61) De Allah.
62) Mulþumirea lui Allah
63) Aristocraþii din tribul Qurayº i-au cerut Trimisului lui Allah - Allah sã-l

binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - sã-i alunge pe musulmanii din pãturile defa-
vorizate, pentru ca ei sã creadã în religia Lui, dar Allah Preaslãvitul i-a spus cã
acest lucru nu este cu putinþã, întrucât nu se face nici o deosebire între oameni,
decât în funcþie de mãsura credinþei lor în religia Sa ºi îndeplinirii ei, iar ei sunt
mult mai buni decât aceia, fiindcã ei sunt dreptcredincioºi care-L implorã pe Allah
dimineaþa ºi seara, sunt supuºi Lui ºi rãspândesc religia Lui.
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47. Spune: “Ce credeþi voi? Dacã ar veni peste voi osânda lui Allah pe
neaºteptate(53) sau pe faþã(54), oare ar fi pierduþi [alþii] decât neamul
celor nelegiuiþi?”
48. Noi nu-i trimitem pe trimiºi decât ca vestitori de bine(55) ºi
prevestitori(56), iar aceia care cred ºi îndreaptã [faptele lor] nu au a se
teme ºi nici nu vor fi mâhniþi.
49. Însã pe cei ce þin drept mincinoase semnele Noastre îi va atinge
chinul, pentru cã ei sãvârºesc nelegiuiri.
50. Spune [-le lor]:(57) "Eu nu vã spun cã la mine se aflã comorile lui
Allah, nici cã eu aº ºti necunoscutul(58) ºi nici nu vã spun cã eu aº fi
înger, ci eu urmez doar ceea ce mi se dezvãluie mie(59)". Spune:
"Oare sunt la fel orbul ºi cel care vede? Voi nu vã gândiþi [la aceasta]?"
51. ªi sã-i previi cu el [Coranul](60) pe cei ce se tem, cã ei vor fi
adunaþi la Domnul lor ºi cã ei nu au în afarã de El(61) nici ocrotitor, nici
mijlocitor! Poate cã ei vor fi cu fricã!
52. ªi nu-i alunga pe cei care Îl implorã pe Domnul lor, dimineaþa ºi
seara, dorind Faþa Sa(62). Nu-þi revine þie sã le þii socotealã de nimic ºi
nu le revine lor sã-þi þinã socotealã de nimic. Iar de-i vei alunga, vei fi
dintre cei nelegiuiþi(63).



195

64) În Coran.
65) Rãspunde salutului lor ºi vesteºte-le lor îndurarea lui Allah care-i cuprinde ºi

pe ei.
66) Versetele Coranului.
67) Alte divinitãþi.
68) De a-i adora pe idoli ºi de a-i alunga pe cei defavorizaþi.
69) Revelaþia sau Coranul.
70) Pedeapsa anunþatã pentru cei care nu cred.
71) Prin pieirea voastrã ca urmare a grabei voastre.
72) Tabla pãstratã.
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53. ªi astfel i-am încercat Noi [pe oameni], unii prin alþii, pentru ca ei
sã zicã: "Aceºtia sunt cei pe care i-a binecuvântat Allah cu harul Sãu
dintre noi?" Oare nu este Allah cel care-i cunoaºte cel mai bine pe cei
mulþumitori?
54. ªi dacã vin la tine, [Muhammed,] aceia care cred în versetele
Noastre(64), spune: “Pacea fie asupra voastrã!(65) Domnul vostru ªi-a
prescris Sie însuºi îndurarea. Deci acela dintre voi care face un rãu din
ignoranþã, iar apoi se cãieºte ºi îndreaptã fapta, [sã ºtie cã] El este
Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].”
55. Astfel lãmurim Noi versetele(66) în amãnunþime, pentru ca sã se
vadã limpede drumul pãcãtoºilor.
56. Spune: "Mie îmi este oprit sã-i ador pe aceia cãrora voi vã rugaþi
în afarã de Allah"(67). Spune: "Eu nu urmez poftele voastre(68), cãci eu
aº fi atunci rãtãcit ºi nu aº mai fi printre cei bine cãlãuziþi".
57. Spune: "Eu mã bizui numai pe dovadã limpede de la Domnul meu
ºi voi aþi þinut aceasta de minciunã"(69). Nu stã în puterea mea ceea ce
voiþi voi sã vinã mai degrabã(70). Hotãrârea [în privinþa aceasta] este
numai la Allah. El spune adevãrul ºi El este Cel mai bun dintre jude-
cãtori!".
58. Spune: "Dacã ar sta în puterea mea ceea ce voiþi voi sã se întâm-
ple mai degrabã, ar fi hotãrâtã treaba între mine ºi voi"(71). Allah îi
cunoaºte mai bine pe cei nelegiuiþi.
59. ªi la El sunt cheile necunoscutului ºi nu le ºtie decât numai El. ªi
El cunoaºte ceea ce este pe uscat ºi ceea ce este pe mare. ªi nu cade
nici o frunzã fãrã ca El sã o ºtie. ªi nu existã bob în întunericurile
pãmântului, nimic proaspãt ºi nimic uscat, fãrã ca ele sã fie [însem-
nate] într-o Carte Limpede(72).
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73) Vã adoarme ºi când dormiþi sunteþi ca ºi morþi, nu vã miºcaþi ºi nu simþiþi
nimic, ci rãmâneþi absenþi cu totul faþã de ceea ce se întâmplã în jurul vostru.

74) Ia cunoºtinþã de faptele pe care voi le sãvârºiþi în timpul zilei.
75) Pentru ca sã-ºi trãiascã fiecare dintre voi viaþa hotãrâtã.
76) În Ziua Învierii.
77) Aici cu sensul de "nenorociri".
78) Cucernici ºi în tainã. Dupã o altã interpretare, "cu glas tare".
79) Întunericurile cu sensul de "nenorociri".
80) Eu nu sunt însãrcinat decât cu transmiterea preceptelor Islamului, nu ºi cu

oprirea voastrã de la necredinþã ºi cu constrângerea voastrã sã credeþi.

60. El este Cel ce vã ia la Sine noaptea(73) ºi El ºtie ceea ce voi aþi
dobândit peste zi(74). Apoi El vã readuce la viaþã în timpul ei, pânã se
va împlini un termen hotãrât(75). Atunci la El va fi întoarcerea voastrã
ºi apoi vã va vesti El ceea ce aþi fãcut.
61. El este Stãpânul Suprem [Al-Qahir] peste robii Sãi. ªi El trimite
asupra voastrã pãzitori. Iar când moartea ajunge la unul dintre voi, pe
acela îl iau la sine trimiºii Noºtri, fãrã sã se neglijeze ceea ce li se
porunceºte.
62. Apoi sunt aduºi înapoi la Allah, Stãpânul lor adevãrat, cãci la El
este judecata(76) ºi El este Cel mai grabnic dintre cei care cer
socotealã.
63. Spune: "Cine vã mântuieºte de întunericurile(77) uscatului ºi ale
mãrii când voi Îl invocaþi cu smerenie(78) ºi într-ascuns: "De ne va
mântui de acestea(79), vom fi printre mulþumitori!"?
64. Spune: "Allah vã mântuieºte de acestea ºi de orice primejdie ºi
totuºi voi Îi faceþi Lui asociaþi!"
65. Spune: “El este în stare sã trimitã împotriva voastrã chin, fie de
deasupra voastrã, fie de sub picioarele voastre, sau sã vã amestece în
secte ºi sã vã facã sã gustaþi vãtãmare unii de la alþii!” Priveºte cum
tâlcuim Noi versetele [Noastre]! Poate cã ei vor înþelege!
66. Însã neamul tãu îl socoteºte mincinos, în vreme ce el este
Adevãrul. Spune: "Eu nu voi fi ocrotitor al vostru(80)!
67. Fiecare profeþie are un timp al sãu ºi [în curând] le veþi cunoaºte."
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68. ªi de-i vei vedea pe aceia care intrã în discuþii deºarte asupra
versetelor Noastre, îndepãrteazã-te de ei, pânã ce ei vor începe o altã
discuþie! Iar dacã ªeitan te va face sã uiþi [aceasta], nu mai rãmâne cu
neamul de nelegiuiþi, dupã amintire!
69. Celor care se tem [de Allah] nu li se va cere socotealã pentru
nimic din ceea ce fac [necredincioºii], ci numai sã le aducã lor aminte;
poate cã ei vor rãmâne temãtori [de Allah](81).
70. Lasã-i pe aceia care socotesc religia lor joacã ºi zãbavã ºi pe care
i-a ademenit viaþa lumeascã, dar aminteºte[-le lor] prin acesta(82) cã un
suflet care se expune la pierzanie prin ceea ce a dobândit, nu va avea
în afara lui Allah sprijinitor ºi nici mijlocitor ºi orice rãscumpãrare ar în-
cerca sã dea, nu i se va primi. Aceia care se expun pierzaniei prin
ceea ce au dobândit vor avea parte de bãuturã din apa clocotitoare ºi
de chin dureros, pentru cã nu au crezut.
71. Spune: “Voiþi sã invocãm noi în locul lui Allah ceva care nici nu ne
foloseºte, nici nu ne stricã? ªi sã ne întoarcem pe cãlcâiele noastre(83),
dupã ce Allah ne-a cãlãuzit, asemenea aceluia pe care ºeitanii l-au
ademenit ºi rãtãceºte pe pãmânt, descumpãnit(84), cu toate cã el are
prieteni care-l cheamã la drumul cel drept, [zicându-i]: “Vino la noi!”?
Spune: “Numai cãlãuzirea lui Allah este Cãlãuzire! ªi ni s-a poruncit sã
ne supunem Stãpânului lumilor!
72. ªi împliniþi Rugãciunea [As-Salat] ºi fiþi cu fricã de El, cãci El este
Cel la care vã veþi aduna!"
73. ªi El este cel care a fãcut cerurile ºi pãmântul întru adevãr. ªi în
Ziua când El zice “Fii”, [orice lucru] va fi. Cuvântul Sãu este Adevãrul
ºi a Lui va fi împãrãþia în ziua când se va sufla în trâmbiþã(85). El este
cunoscãtorul celor nevãzute ºi al celor vãzute! ªi El este Înþeleptul [ºi]
Bine ªtiutorul [Al-Hakim, Al-Khabir]!
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81) Dacã se aflã alãturi de cei care iau credinþa în derâdere, cei cu fricã de
Allah nu trebuie sã se teamã, dar Allah le interzice sã stea în compania acestora
pentru ca sufletele celor mai slabi dintre ei sã nu se lase influenþate.

82) Prin Coran.
83) ªi revenim la idolatrie?
84) Când se multiplicã direcþiile rãtãcirii, toate chemându-l sã le urmeze, omul

devine descumpãnit, iar descumpãnirea este cea mai importantã dintre consecinþele
aplicãrii rânduielilor stabilite de oameni.

85) În Islam, cel care va sufla în trâmbiþã în Ziua Judecãþii de Apoi pentru a-i
învia pe morþi va fi Israfil.
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86) Unii au zis cã ar fi vorba de planeta Venus, alþii cã ar fi vorba de planeta
Jupiter.

87) Nu din convingere, ci pentru a fi de acord cu neamul lui, pregãtindu-se sã
dovedeascã netemeinicia spuselor lui.

88) Aluzie la rãtãcirea neamului sãu care credea în aºtri.
89) Avraam.
90) Cã El a creat cerurile ºi pãmântul.
91) De zeii pe care-i adoraþi voi?
92) De ce trebuie sã vã temeþi cu adevãrat.

74. [Adu-þi aminte când] Avraam i-a zis lui 'Azar, tatãl sãu: "Tu iei
idolii drept zei? Eu te vãd împreunã cu neamul tãu într-o rãtãcire
limpede!"
75. ªi aºa i-am arãtat Noi lui Avraam împãrãþia cerurilor ºi a pãmân-
tului, pentru ca el sã fie dintre aceia care cred cu convingere.
76. Când noaptea l-a acoperit, a vãzut el o planetã(86) ºi a zis:
"Acesta este Domnul meu!" ªi când ea a asfinþit, a zis el: "Eu nu-i
iubesc pe cei care apun!"
77. ªi când a vãzut el Luna rãsãrind, a zis(87): "Acesta este Domnul
meu!". Dar când a apus, a zis el: "Dacã Domnul meu nu mã
cãlãuzeºte, voi fi din neamul celor rãtãciþi!"(88).
78. ªi când a zãrit el Soarele rãsãrind, a zis: "Acesta este Domnul
meu! Acesta este mai mare!" Apoi, când a asfinþit, a zis el: "O, neam
al meu! Eu sunt nevinovat  pentru tot ceea ce voi îi asociaþi [lui Allah]!
79. Ci eu îmi îndrept faþa cu credinþã doar cãtre Cel care a creat
cerurile ºi pãmântul; ºi niciodatã nu voi mai fi dintre cei care-I fac Lui
asociaþi!”
80. ªi s-a certat neamul lui cu el, însã el(89) le-a zis: "Voiþi voi sã vã
certaþi cu mine asupra lui Allah, când El m-a cãlãuzit? Eu nu mã tem
de ceea ce-I alãturaþi voi, cãci numai ce voieºte Domnul meu [se
întâmplã]! Domnul meu cuprinde totul cu ºtiinþa [Sa]. Voi nu vã
amintiþi?(90)

81. ªi cum m-aº teme eu de ceea ce voi I-aþi alãturat(91), când voi nu
vã temeþi sã-I alãturaþi lui Allah [lucruri] pentru care El nu v-a trimis
vouã nici o dovadã? Care dintre cele douã tabere este mai
îndreptãþitã la siguranþã, dacã voi ºtiþi?(92)
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93) Lui Avraam, dupã ce a pãrãsit neamul sãu.
94) Un fiu ºi un nepot.
95) Ai lui Noe sau ai lui Avraam.
96) Ilyas.
97) Alyasa'.
98) Allah enumerã în aceste versete numele a optsprezece profeþi, dar fãrã a-i

plasa într-o anumitã ordine.
99) Dacã aceºti profeþi i-ar fi fãcut asociaþi lui Allah, faptele lor ar fi fost în

zadar, în ciuda poziþiei lor înalte, aºa cã ne putem da seama ce li se poate
întâmpla altora.

100) Adicã profeþii menþionaþi ºi adepþii lor.
101) Cãrþile sfinte.
102) Pãgânii mekkani din tribul Qurayº.
103) Locuitorii Medinei ºi însoþitorii Profetului.

82. Cei care cred ºi nu amestecã puritatea credinþei lor cu
nedreptatea, aceia sunt în siguranþã ºi ei sunt bine cãlãuziþi.
83. Aceasta este dovada pe care am dat-o Noi lui Avraam împotriva
neamului sãu. Noi îi ridicãm cu trepte pe cei pe care voim. Domnul
Tãu este Înþelept, Atoateºtiutor [Hakim, ‘Alim]."
84. ªi Noi i-am dãruit lui(93) pe Isaac ºi pe Iacob(94) ºi pe amândoi i-am
cãlãuzit - ºi pe Noe l-am cãlãuzit Noi încã ºi mai înainte - ºi printre
urmaºii sãi(95) sunt David, Solomon, Iov, Iosif, Moise ºi Aaron - ºi astfel
îi rãsplãtim Noi pe cei care fac bine -;
85. ªi Zaharia, Ioan, Isus ºi Elie(96) - toþi fiind printre cei cuvioºi!
86. ªi Ismail, Eliseu(97), Iona ºi Lot(98)  - pe toþi i-am preaales Noi
deasupra tuturor lumilor [seminþiilor]!
87. ªi am ales Noi dintre pãrinþii lor ºi dintre urmaºii lor ºi dintre fraþii
lor ºi i-am cãlãuzit Noi pe un drum drept.
88. Aceasta este cãlãuzirea lui Allah, dupã care El îi îndrumã pe cei
care voieºte dintre robii Sãi. Dar dacã ei i-ar fi alãturat Lui asociaþi, ar
fi fost în deºert [tot] ceea ce ei au fãcut(99).
89. Aceºtia(100) sunt cei cãrora Noi le-am încredinþat scriptura(101),
înþelepciunea ºi profeþia. ªi dacã aceºtia(102) nu cred în ele, atunci le
încredinþãm Noi unui neam(103) care nu le tãgãduieºte.
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104) Pe profeþii menþionaþi ºi pe adepþii lor.
105) Pentru Coran sau pentru transmiterea lui.
106) Adicã povaþã ºi îndreptare pentru ei, ca sã iasã din rãtãcire la calea cea

dreaptã.
107) Voi scrieþi Tora în registre ºi unele dintre ele le arãtaþi, dar pe multe

dintre ele le ascundeþi pentru cã în ele se aflã ceea ce este în discordanþã cu inte-
resele voastre sau pentru cã ele susþin profeþia lui Muhammed.

108) De cãtre Muhammed.
109) Coranul.
110) Unul din numele vechi ale oraºului Mekka.
111) Pe ceilalþi oameni de pe pãmânt.
112) În Coran.
113) Adicã vor respecta momentele Rugãciunii, care este socotitã cea mai no-

bilã îndatorire religioasã dupã mãrturisirea credinþei.
114) Pentru a-i lovi.
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90. Pe aceºtia(104) i-a cãlãuzit Allah. Aºadar, urmeazã îndrumarea lor!
Spune: "Eu nu vã cer pentru aceasta rãsplatã!"(105). Aceasta nu este
decât un îndemn pentru toate lumile(106).
91. Ei nu-L preþuiesc pe Allah la mãsura Sa dreaptã, când zic: "Allah
nu a pogorât asupra oamenilor nimic!". Spune: "Cine a pogorât
Cartea pe care Moise a adus-o ca luminã ºi îndrumare [cãlãuzã]
pentru oameni? Voi o faceþi foi, arãtându-le, dar ºi ascunzând multe
[din ele](107). Aþi fost învãþaþi(108) ceea ce n-aþi ºtiut nici voi ºi n-au ºtiut
nici pãrinþii voºtri". Spune: "Allah [le-a trimis]!" ªi apoi lasã-i sã se
joace în rãtãcirea lor!
92. Aceastã Carte(109) binecuvântatã, pe care Noi am pogorât-o,
întãreºte ceea ce exista deja înaintea ei, pentru ca tu sã o previi pe
Mama cetãþilor(110) ºi împrejurimile ei(111). Aceia care cred în Ziua de
Apoi, vor crede ºi în ea [Carte](112) ºi vor pãzi stãruitor Rugãciunea
lor(113).
93. ªi cine este mai nelegiuit decât acela care nãscoceºte minciuni ºi
le pune pe seama lui Allah sau care zice: “Mi s-a revelat mie”, când lui
nu i-a fost revelat nimic, sau decât acela care zice: “Voi pogorî ºi eu
ceva asemãnãtor cu ceea ce a pogorât Allah”? Dar de i-ai vedea pe
cei nelegiuiþi în chinurile morþii, în vreme ce îngerii întind mâinile
lor(114), [zicând]: “Lãsaþi sã iasã sufletele voastre! Astãzi veþi primi ca
rãsplatã, osândã de umilire, pentru ceea ce aþi spus despre Allah, în
afara adevãrului, ºi pentru cã v-aþi semeþit [faþã] de versetele Lui!”
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115) Pentru judecatã ºi rãsplatã.
116) Fãrã averi ºi fãrã copii, sau fãrã ajutoare ºi idoli, despre care aþi pretins

cã vã vor fi mijlocitori.
117) Adicã goi ºi necircumciºi.
118) Referire la animalele care se nasc din spermã sau din ou ºi la plantele care

se nasc din seminþe, socotite fãrã viaþã de cãtre vechii arabi.
119) Semnele puterii ºi înþelepciunii lui Allah.
120) Adam.
121) Pentru cele douã locuri s-au dat interpretãri diferite: "locul de odihnã"

prin care am tradus cuvântul arab mustaqarr, înseamnã ºederea fie în coapsele
bãrbatului, fie pe pãmânt, fie în pântecele femeii, fie în mormânt, fie în Viaþa de
Apoi; "locul de repaus", prin care am tradus cuvântul arab mustawda', înseamnã
fie coapsele bãrbatului, fie uterul femeii, fie mormântul în care trupul este depus
pânã la Ziua Învierii. Într-o întrebuinþare metaforicã, mustaqarr înseamnã "coapsele
bãrbatului", iar mustawda' înseamnã "uterul femeii".
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94. ªi acum aþi venit la Noi(115), singuri(116), precum v-am creat pe voi
la început(117), ºi aþi lãsat în urma voastrã tot ceea ce Noi v-am dãruit.
ªi nu-i vedem Noi, împreunã cu voi, pe mijlocitorii voºtri, despre care
aþi pretins cã ar fi asociaþi. Acum s-a tãiat orice legãturã între voi ºi
v-au pãrãsit pe voi aceia despre care aþi pretins [cã ar fi mijlocitorii
voºtri].
95. Allah este Cel care face sã se crape seminþele ºi sâmburii. El dã
viaþã la ceea ce este mort(118) ºi face sã moarã ceea ce este viu. Acesta
este Allah! Cum, atunci, vã lãsaþi voi abãtuþi [de la El]?
96. El face sã se iveascã zorile ºi a statornicit noaptea pentru odihnã
ºi Soarele ºi Luna pentru socotirea [timpului]. Aceasta este hotãrârea
ºi rânduiala Celui Puternic [ºi] Atoateºtiutor [Al-'Aziz, Al-'Alim].
97. El este Cel care v-a fãcut stelele, pentru ca sã vã cãlãuziþi dupã
ele în întunericurile uscatului ºi ale mãrii. Noi am tâlcuit semnele
pentru oamenii care ºtiu(119).
98. El este Cel care v-a creat dintr-un singur suflet(120) ºi v-a dat loc
de odihnã ºi loc de repaus(121). Noi am tâlcuit semnele pentru oamenii
care pricep.
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122) Adicã din nori.
123) Ca în spicele de grâu, orz etc.
124) Asemãnãtoare la vedere, dar diferite la gust.
125) Djinnii sunt fãpturi ale lui Allah create din flãcãrile focului. Ele nu sunt vizi-

bile în mod obiºnuit, dar pot lua orice înfãþiºare voiesc (oameni, animale - mai ales
ºarpe ºi câine, insecte). Printre djinni existã comunitãþi musulmane ºi comunitãþi
care au îmbrãþiºat alte religii.

126) Au ºtiut cã Allah i-a creat pe djinni, ca ºi pe oameni. Atunci cum este
cu putinþã sã facã din creaturile Lui asociaþi sau egali ai Sãi?

127) Aºa cum afirmã oamenii Cãrþii (iudeii ºi creºtinii) în Biblie, în legãturã
cu Isus Christos ºi cu 'Uzair, despre care spun cã ar fi fiii lui Dumnezeu, ºi unii
arabi în legãturã cu îngerii, despre care afirmã cã ar fi fiicele lui Allah.

128) Privirile oamenilor în aceastã lume.
129) Nu-i este ascunsã ºi nevãzutã privirea nici unei fiinþe.
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99. El este Acela care a fãcut sã coboare apã din cer(122). Apoi, prin
ea, Noi am fãcut sã încolþeascã toate plantele, din care dupã aceea
am fãcut sã iasã verdeaþã, din care scoatem grãunþe, unele peste
altele(123), iar din curmali - din mlãdiþele lor - ciorchini deºi ºi grãdini de
struguri, mãslini ºi rodii, asemãnãtoare ºi diferite unele de altele(124).
Priviþi la fructele lor când rodesc, crescând când se coc! În aceasta sunt
semne pentru oamenii care cred.
100. ªi au fãcut ca asociaþi ai lui Allah djinnii(125), în vreme ce El i-a
creat pe ei(126). ªi I-au nãscocit Lui fii ºi fiice(127) în neºtiinþa [lor].
Mãrire Lui! El este deasupra tuturor celor cu care Îl înfãþiºeazã!
101. Fãcãtorul desãvârºit [Badi'] al cerurilor ºi al pãmântului! Cum sã
aibã El un fiu, de vreme ce El nu a avut o soaþã? El le-a creat pe toate
ºi El pe toate le ºtie.

102. Acesta este Allah, Domnul vostru! Nu existã altã divinitate în
afarã de El, Cel care le-a fãcut pe toate! Aºadar, adoraþi-L pe El! ªi El
este peste toate ocrotitor!

103. Privirile nu-L ajung(128), însã El prinde toate privirile(129). El este
Cel Blând [ºi] Bine ªtiutor [Latif, Khabir]!

104. V-au venit vouã dovezi de la Domnul vostru. Cel ce le vede
limpede o face pentru sufletul sãu, iar cel care rãmâne orb [la ele] o
face împotriva lui [sufletului sãu], fiindcã eu nu sunt Pãzitor peste voi.
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130) Le dãm înfãþiºãri felurite în diferite locuri, pentru ca argumentele ºi
dovezile sã se completeze ºi sã se limpezeascã pentru cei care nu înþeleg.

131) Adicã "Ai citit ºi ai învãþat de la altcineva!" Aluzii la acuzaþia cã
Muhammed ar fi învãþat lucrurile acestea din scripturi mai vechi se întâlnesc ºi în
alte sure ale Coranului.

132) Coranul.
133) ªtiu adevãrul ºi-l urmeazã ºi ºtiu neadevãrul ºi-l evitã.
134) Nu eºti tu rãspunzãtor pentru credinþa lor.
135) Idolii pe care-i adorã pãgânii.
136) La Învierea ce va urma morþii.
137) În viaþã, ºi îi va pedepsi.
138) Dintre acelea pe care le-au cerut mai înainte.
139) În sensul cã numai Allah poate sã trimitã minuni ºi nu este în putinþa mea

sã aduc vreo minune fãrã voia lui Allah.
140) Adicã înainte de a cere sã li se arate minuni.
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105. Astfel schimbãm Noi semnele(130). Ei n-au decât sã zicã: "Tu ai
învãþat!"(131), dar Noi îl(132) vom tâlcui limpede pentru oamenii care
ºtiu(133).
106. Urmeazã ceea ce þi-a fost revelat de cãtre Domnul tãu. Nu
existã altã divinitate în afara Lui! ªi nu-i lua în seamã pe cei care-I fac
asociaþi!
107. Dar dacã Allah ar voi, ei nu I-ar face asociaþi! Însã Noi nu te-am
fãcut pãzitor peste ei ºi tu nu eºti nici chezaº pentru ei(134).
108. Nu-i ocãrâþi pe aceia care sunt invocaþi afarã de Allah(135), ca sã
nu-L ocãrascã ei pe Allah, întru duºmãnie ºi nepricepere! Astfel am
împodobit Noi [în ochii] fiecãrei comunitãþi fãptuirea sa. Apoi, la
Domnul lor va fi întoarcerea(136) lor ºi El le va vesti despre ceea ce au
fãptuit ei(137).
109. Ei jurã pe Allah cu toatã puterea jurãmintelor lor cã, dacã le va
veni vreo minune(138), ei vor crede în ea [fãrã ºovãire]. Spune: "Doarã
minunile se aflã numai la Allah!(139)", însã ce vã face sã gândiþi cã ei
vor crede, când va veni la ei [vreo minune]?
110. Noi le vom întoarce inimile ºi privirile lor, pentru cã ei nu au
crezut prima oarã(140) ºi Noi îi vom lãsa sã rãtãceascã în nelegiuirea
lor.
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141) S-au purtat cu ei aºa cum se poartã ºi cu tine, Muhammed!
142) Sã încline spre vorbele înfrumuseþate, amãgitoare.
143) Sã dobândeascã.
144) Pãcatele pe care le sãvârºesc.
145) Coranul care lãmureºte deosebirea (fasl) dintre adevãr ºi neadevãr, dintre

ceea ce este permis ºi ceea ce este interzis.
146) Evreii ºi creºtinii.
147) Politeiºtii din tribul Qurayº i-au propus lui Muhammed sã numeascã un

arbitru dintre iudei sau creºtini care sã judece între ei ºi el. Atunci Allah a revelat
acest verset.

148) Ceea ce porunceºte Islamul reprezintã adevãrul absolut ºi dreptatea abso-
lutã, iar tot ceea ce a interzis este neadevãr ºi ticãloºie, pentru cã el nu opreºte
decât de la stricãciune. Iar ceea ce prescrie el nu poate fi modificat sau redus, cãci
reversul nu poate fi decât minciunã ºi nelegiuire (Ibn Kathir).

149) Dintre oameni.
150) Bãnuielile cã înaintaºii lor au fost pe calea adevãrului.
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111. ªi de-am fi pogorât Noi îngerii la ei, ºi de le-ar fi vorbit lor
morþii ºi-am fi adunat Noi dinaintea lor toate cele, ei tot nu ar fi
crezut, doar dacã ar fi voit Allah. Dar cei mai mulþi dintre ei sunt ne-
ºtiutori.
112. Astfel am fãcut Noi pentru fiecare profet duºmani - ºeitani,
dintre oameni ºi djinni, care sã se ispiteascã unii pe alþii cu vorbe
împodobite, în chip înºelãtor(141). Însã dacã Domnul tãu ar fi voit, ei nu
ar fi putut sã o facã. Deci pãrãseºte-i pe ei laolaltã cu ceea ce
nãscocesc ei!
113. Sã asculte la ele(142) inimile acelora care nu cred în Viaþa de
Apoi, sã afle plãcere în ele ºi sã sãvârºeascã(143) ceea ce ei
sãvârºesc(144)!
114. [Voiþi voi] sã caut eu un alt judecãtor în afara lui Allah, când El
este Cel care v-a trimis vouã Cartea lãmuritã?(145) Aceia cãrora le-am
dat Noi Cartea(146) ºtiu cã ea este pogorâtã de la Domnul tãu cu
Adevãrul. Nu fi, aºadar, dintre aceia care se îndoiesc(147)!
115. Cuvântul Domnului tãu a fost plin de adevãr ºi dreptate. Nu
este nimeni care sã schimbe cuvintele Sale(148), iar El este Cel care
Aude Totul [ºi] Atoateºtiutor [As-Sami', Al-Alim]!
116. De te-ai supune celor mai mulþi de pe pãmânt(149), ei te-ar
abate de la calea lui Allah, cãci ei nu urmeazã decât bãnuielile(150) [lor]
ºi ei nu fac decât sã nãscoceascã minciuni.
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117. Cu adevãrat Domnul tãu îi cunoaºte cel mai bine pe aceia care
se abat de la calea Lui ºi El este Cel care-i cunoaºte cel mai bine ºi
pe aceia care urmeazã calea cea dreaptã.
118. Mâncaþi [numai] din cele peste care s-a pomenit numele lui
Allah(151), dacã voi sunteþi încrezãtori în versetele Lui.
119. Ce aveþi voi ca sã nu mâncaþi din cele peste care s-a pomenit
numele lui Allah?(152) El doarã v-a lãmurit vouã limpede ceea ce v-a
oprit, afarã de cele la care sunteþi nevoiþi(153). Mulþi se amãgesc prin
poftele lor, fãrã sã ºtie. Domnul tãu îi cunoaºte cel mai bine pe cei
nelegiuiþi.

120. Pãziþi-vã de pãcatul  învederat, ca ºi de  cel  ascuns! Cei care
dobândesc pãcatul vor primi rãsplata pentru ceea ce au sãvârºit.
121. ªi nu mâncaþi din cel peste care nu s-a pomenit numele lui
Allah, cãci aceasta este nelegiuire! ªeitanii îi vor ispiti pe aliaþii lor sã
se certe cu voi.(154) De le veþi da ascultare,(155) veþi fi ºi voi
politeiºti.(156)

122. Oare  acela care a fost mort(157) ºi pe care Noi l-am readus la
viaþã(158) ºi i-am dat lui luminã, dupã care se cãlãuzeºte, ºi umblã
printre oameni poate sã fie asemenea cu acela care se aflã în
întunericuri, de unde nu poate ieºi?(159) Aºa li s-a împodobit celor ne-
credincioºi ceea ce ei fãceau(160).
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151) Din carnea animalelor, la a cãror sacrificare a fost pomenit numele lui
Allah, în semn de binecuvântare.

152) Ce vã opreºte de la aceasta?
153) Afarã de situaþiile în care sunteþi constrânºi de împrejurãri sã mâncaþi din

ceea ce vã este oprit. Vezi ºi 2:173 ºi 5:3.
154) În legãturã cu îngãduirea cãrnii de mortãciune.
155) În legãturã cu admiterea a ceea ce este interzis ºi interzicerea a ceea

ce este îngãduit.
156) Supunerea faþã de o poruncã sau o rânduialã care contrazice sau

schimbã poruncile lui Allah este ca ºi politeismul.
157) Aici în sens figurat, adicã rãtãcit. Se face aluzie la necredincioºii care au

refuzat lumina Coranului.
158) Cãlãuzindu-l pe calea cea bunã.
159) ªi rãmâne în permanenþã descumpãnit ºi rãtãcit.
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123. ªi tot astfel am pus Noi în fiecare cetate pe marii ei fãcãtori de
rele sã unelteascã(161), însã ei nu vor unelti decât împotriva lor înºiºi,
fãrã ca ei sã-ºi dea seama.
124. ªi dacã a venit la ei un semn(162), au zis ei: “Nu vom crede noi
pânã nu ni se va da ceva asemãnãtor cu ceea ce a fost dat trimiºilor lui
Allah(163). Însã Allah ºtie mai bine cui trimite mesajul Sãu. Pe cei care
au sãvârºit mari rãutãþi îi va lovi umilirea lui Allah ºi osândã asprã
pentru ceea ce ei au uneltit.
125. De voieºte Allah sã cãlãuzeascã pe cineva, atunci îi deschide
pieptul pentru Islam(164), iar dacã voieºte sã ducã pe cineva la
rãtãcire, atunci îi face pieptul îngust ºi închis, ca ºi cum s-ar cãzni sã se
urce în cer.(165) Astfel trimite Allah osânda asupra acelora care nu
cred.
126. Acesta(166) este drumul drept al Domnului tãu. Noi am tâlcuit în
amãnunþime semnele(167) pentru oamenii care îºi amintesc.
127. Ei vor avea Casa Pãcii(168) la Domnul lor. ªi El este Ocrotitorul
lor pentru ceea ce fac.(169)

160) Ibn Abbas a relatat cã Abu Jahl a spus vorbe urâte împotriva Trimisului
lui Allah, când Hamza nu acceptase credinþa încã. ªi când i s-a spus lui Hamza,
care tocmai se întorcea de la vânãtoare ºi avea un arc în mânã, s-a îndreptat
înfuriat cãtre Abu Jahl ºi l-a lovit cu arcul. Atunci i-a zis Abu Jahl : Nu vezi cã ne-
a prostit minþile cu ce a venit, cã el ne ocãrãºte zeii ºi încalcã rânduielile pãrinþilor
noºtri? Dar Hamza i-a rãspuns lui: Dar cine este mai prost decât voi? Veneraþi
pietrele ºi nu credeþi în Allah? Mãrturisesc cã nu este un alt Dumnezeu afarã de
Allah ºi cã Muhammed este robul Sãu ºi Trimisul Sãu. ªi atunci a revelat Allah
acest verset.

161) Chemând la rãtãcire prin vorbe ºi fapte împodobite.
162) O dovadã sau un argument convingãtor.
163) Adicã revelaþia ºi minunile care sã-l întãreascã.
164) A deschide pieptul: a-i deschide inima, a-l face sã înþeleagã Islamul.
165) Urcarea la cer este o pildã pentru lucrul care cere eforturi foarte mari ºi

nu va putea fi realizat niciodatã. Descrierea stãrii de dispnee (nãduf), care se
produce când omul se înalþã la altitudini mari, din pricina lipsei de oxigen ºi a
presiunii atmosferice, este un mare semn pentru noi.

166) Claritatea Coranului.
167) Sau versetele.
168) Paradisul.
169) Pentru faptele bune pe care le sãvârºesc.
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170) Adicã pe djinni ºi pe aliaþii lor din rândul oamenilor.
171) Aici ºi în accepþiunea de ºeitani.
172) Ducându-i în ispitã ºi în rãtãcire.
173) Adicã moartea.
174) Allah poate sã hotãrascã pedepse mai aspre decât acestea.
175) Dintre oameni.
176) Sau împotriva altora - dupã interpretarea lui Ibn Kathir - pentru ca sã se

nimiceascã unii pe alþii.
177) Sã vã repete învãþãturile Mele ºi istoriile despre neamurile necredin-

cioase?
178) Ziua adunãrii pentru Judecata de Apoi.
179) Recunoaºtem venirea trimiºilor ºi a avertizãrilor lor, precum ºi faptul cã

am socotit propovãduirea lor a fi mincinoasã.
180) Cu plãcerile ei.
181) În Ziua de Apoi.
182) Dacã nu le-a parvenit mesajul unui profet.
183) De rãsplãtire.

6 • SURAT AL-’AN’AM

128. În Ziua în care îi va aduna El pe toþi(170), [le va zice]: "O, obºte a
djinnilor!(171) Prea mult i-aþi silnicit pe oameni!"(172) Iar aliaþii lor din
rândul oamenilor vor zice: "O, Doamne! Noi am avut folos unii de la
alþii, dar noi am ajuns la sorocul pe care Tu ni l-ai hotãrât nouã!"(173)

El va rãspunde: "Focul este sãlaºul vostru ºi veºnic veþi rãmâne în el,
numai dacã Allah va voi altfel(174), cãci Domnul tãu este Înþelept,
Atoateºtiutor [Hakim, 'Alim]!
129. Astfel îi vom pune noi pe unii nelegiuiþi(175) peste alþii(176), dupã
cum ºi-au agonisit.
130. O, obºte a djinnilor ºi a oamenilor! N-au venit, oare, la voi
trimiºi, aleºi dintre voi, care sã vã vesteascã semnele Mele(177) ºi sã vã
previnã asupra întâlnirii cu aceastã Zi a voastrã(178)? Vor zice ei: "Noi
facem mãrturie împotriva noastrã înºine!"(179) ªi i-a amãgit pe ei viaþa
lumeascã(180); ºi ei au fãcut mãrturie împotriva lor înºiºi(181), cum cã ei
au fost într-adevãr necredincioºi.
131. Aceasta pentru cã Domnul tãu nu a fost nimicitor al cetãþilor, cu
nedreptate, dacã locuitorii lor nu au fost preveniþi.(182)

132. Pentru fiecare sunt trepte [deosebite](183), dupã cele  pe care
le-a fãptuit, cãci Domnului tãu nu-I este necunoscut ceea ce ei fac.
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184) Nu are nevoie de nici una din creaturile sale.
185) Dupã ce l-a nimicit pe el, pãstrându-vã pe voi din milã.
186) Cuvântul Ad-Dar "Casa" este aici o prescurtare a expresiei Dar-al-Fana'

"Casa vieþii trecãtoare", adicã "lumea aceasta", sau a expresiei Dar-al-Baqa' "Casa
veºniciei", adicã "Lumea de Apoi".

187) Politeiºtii.
188) Vite, precum ovinele ºi caprinele, bovinele ºi cãmilele.
189) Idolii în care credeau.
190) Politeiºtii mekkani destinau o parte din recolta lor lui Allah ºi o altã parte

idolilor, fãrã sã se atingã de aceasta din urmã. Dacã vântul ducea ceea ce era des-
tinat lui Allah în locul în care se afla ceea ce era destinat idolilor, ei nu se atin-
geau de aceasta, însã dacã ceva din ceea ce era destinat idolilor ajungea în locul
unde se afla ceea ce era destinat lui Allah, aceastã parte era adusã la locul iniþial,
sub pretextul cã Allah nu are nevoie de nimic, în vreme ce idolii au nevoie.

191) Aluzie la obiceiul pãgânilor de a-ºi ucide copiii, de teama foametei ºi a
sãrãciei ºi de a le îngropa de vii pe fetele nou-nãscute, de teama necinstirii lor.
Al-Qurtubi a arãtat în Comentariul sãu cã unul dintre însoþitorii Profetului  - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - stãtea tot timpul abãtut dinaintea Trimisului
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133. Domnul tãu nu are nevoie [de nimeni ºi de nimic](184) ºi este cu
îndurare. El dacã ar voi, v-ar putea face sã pieriþi ºi ar lãsa în urma
voastrã ceea ce El ar voi, tot aºa cum v-a creat ºi pe voi din urmaºii
unui alt neam(185).
134. Cele care vi se fãgãduiesc vor veni [neîndoielnic], iar voi nu le
veþi putea împiedica.
135. Spune: "O, neam al meu! Pliniþi dupã putinþa voastrã ºi eu voi
plini [dupã putinþa mea]! ªi veþi afla voi cine va avea izbândã în
Casã"(186). Este acesta [lucru] neîndoielnic: Cei nelegiuiþi nu vor izbândi
[niciodatã]!
136. Ei(187) I-au hotãrât lui Allah o parte din recoltele ºi din dobitoa-
cele(188) pe care El le-a izvodit ºi au zis: "Aceasta este  pentru Allah -
dupã pretenþia lor mincinoasã! - iar asta este pentru asociaþii(189)

noºtri!" Dar, ceea ce a fost pentru asociaþii lor, nu a ajuns la Allah, pe
când ceea ce a fost pentru Allah a ajuns  la  asociaþii lor. ªi cât de
prost au judecat ei(190)!
137. Tot astfel i-au ademenit asociaþii lor pe mulþi dintre idolatri sã-ºi
omoare copiii(191), ca sã-i piardã ºi pe ei ºi ca sã le întunece religia
lor.(192) ªi de-ar fi voit Allah, n-ar fi fãcut ei aceasta. Deci lasã-i pe ei
laolaltã cu ceea ce nãscocesc!
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lui Allah  - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! ªi l-a întrebat Trimisul: De
ce eºti abãtut? Atunci el i-a rãspuns: O, Trimis al lui Allah! Eu am sãvârºit înainte
de venirea Islamului (în al-Jahiliyya) un pãcat ºi mã tem cã Allah nu mã va ierta
pentru el, chiar dacã am primit Islamul! L-a întrebat: Spune-mi despre ce pãcat este
vorba? Atunci, i s-a mãrturisit el: O, Trimis al lui Allah! Eu am fost dintre aceia
care ºi-au ucis fetele lor. Am avut parte de o fatã ºi muierea mea s-a rugat cu
lacrimi în ochi sã o las în viaþã ºi am lãsat-o. Ea s-a fãcut mare ºi a devenit una
dintre cele mai frumoase femei. Au cerut-o în cãsãtorie, dar pe mine m-a cuprins
furia ºi inima mea nu a suportat nici sã o dau în cãsãtorie, nici sã o þin în casã
fãrã soþ. Atunci i-am zis nevestei: Vreau sã merg în vizitã la rude. Trimite-o ºi pe
ea cu mine! Ea s-a bucurat ºi a împodobit-o cu giuvaeruri ºi veºminte de
sãrbãtoare, a luat fãgãduinþã de la mine cã nu voi vicleni împotriva ei ºi am plecat
împreunã cu ea. M-am oprit la gura unui puþ ºi m-am uitat în el. Fata a priceput
cã vreau s-o arunc în el ºi s-a agãþat de mine ºi a pornit sã plângã. Atunci am fost
îndurãtor cu ea. Dar m-am uitat în puþ ºi m-a cuprins furia ºi iarãºi ªeitan a pus
stãpânire pe mine. De data asta am aruncat-o în puþ cu capul în jos ºi am rãmas
acolo pânã s-au oprit þipetele ei ºi dupã aceea m-am întors. Trimisul lui Allah a
plâns ºi asemenea au fãcut ºi însoþitorii lui ºi a zis el: Dacã mi s-ar porunci sã
pedepsesc pe cineva pentru ceea ce a sãvârºit el în al-Jahiliyya, atunci te-aº
pedepsi!

192) Resturile din religia lui Avraam pe care le mai pãstrau.
193) În versetele care  urmeazã sunt prezentate ºi respinse o serie de

superstiþii din Arabia pãgânã.
194) Adicã slujitorii idolilor dintre bãrbaþi.
195) Pretinzând fãrã nici un fel de argumente cã Allah ar fi îngãduit aceste

lucruri.
196) Vite a cãror cãlãrire ºi folosire pentru cãratul poverilor ar fi fost oprite,

aºa cum sunt Bahira, dar ºi Sa'iba ºi Ham (vezi 5:103 ºi notele corespunzãtoare).
197) A cãror cãlãrire este opritã. Iar prin ceea ce se aflã în pântecele lor, unii

exegeþi înþeleg atât puii, cât ºi laptele.
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138. ªi au zis ei(193): “Acestea sunt vite ºi recolte oprite. Nu mãnâncã
din ele decât aceia care voim noi!”(194), dupã pretenþia lor minci-
noasã(195)! Sunt ºi vite ale cãror spinãri au fost oprite(196) ºi vite peste
care nu rostesc ei numele lui Allah, nãscocind ºi punând pe seama Lui!
El îi va rãsplãti pentru ceea ce ei au nãscocit!
139. ªi au  mai  spus ei: "Ceea ce se aflã în pântecul acestor vite(197)

este menit numai bãrbaþilor noºtri ºi este oprit soaþelor noastre!"
Dacã, însã, acesta [se naºte] mort, atunci sunt ei pãrtaºi. Însã Allah îi
va rãsplãti pentru porunca lor cãci El este Înþelept, Atoateºtiutor
[Hakim, 'Alim].
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140. Au pierdut aceia care ºi-au omorât copiii, din neghiobie ºi neºti-
inþã(198), ºi care au oprit ceea ce Allah le-a dat pentru trai, nãscocind
minciuni pe seama lui Allah! Ei sunt în rãtãcire ºi nu au fost bine
cãlãuziþi.
141. El este Cel care face sã creascã grãdini cu spalieri(199) ºi fãrã
spalieri(200); curmalii ºi culturile cu felurite roade, mãslinii ºi rodiile,
asemãnãtoare ºi deosebite. Mâncaþi din roadele lor, când ele rodesc, ºi
daþi dreptul din ele [dania] în ziua culesului ºi nu risipiþi, cãci El nu-i
iubeºte pe risipitori!
142. ªi [El a creat] printre vite unele pentru purtat poveri ºi altele
pentru întins [pe jos](201). Mâncaþi din ceea ce v-a menit Allah pentru
trai(202) ºi nu urmaþi paºii lui ªeitan(203), cãci el vã este duºman
învederat!
143. [El a creat] opt suflete în perechi(204): douã ovine ºi douã ca-
prine. Spune(205): “Pe cei doi bãrbãtuºi i-a oprit El sau pe cele douã
femeiuºe, ori ce este cuprins în pântecele celor douã femeiuºe?
Spuneþi-Mi Mie, cu ºtiinþã, dacã voi aveþi dreptate cu adevãrat?”
144. Douã cãmile ºi douã bovine. Spune: "Cei doi bãrbãtuºi i-a oprit
El sau cele douã femeiuºe, ori ce este cuprins în pântecele celor douã
femeiuºe? Sau aþi fost voi, cumva, martori când v-a poruncit Allah
aceasta?!" ªi cine este mai nelegiuit decât acela care nãscoceºte
minciuni ºi le pune pe seama lui Allah, pentru a-i rãtãci pe oameni, în
necunoºtinþã? Allah nu-i cãlãuzeºte pe  oamenii nelegiuiþi!

198) Neºtiind cã Allah este Ar-Razzaq "Întreþinãtorul" (tuturor).
199) Care se ridicã pe spalierii înfipþi în pãmânt de cãtre oameni.
200) Care cresc sãlbatice pe câmpii ºi prin munþi fãrã sã fie plantate. Al-Gala-

layni interpreteazã expresia "cu spalieri" ca desemnând plantele ale cãror lujere se
întind pe pãmânt, aºa cum sunt pepenii, iar expresia "fãrã spalieri" ca desemnând
pomii.

201) Întinse pe pãmânt, fie pentru a fi sacrificate, fie sub forma pieilor ºi lânii.
202) Din fructe, legume ºi carne.
203) Adicã poruncile lui în legãturã cu ceea ce este permis ºi ceea ce este

oprit.
204) Alcãtuite din masculi ºi femele.
205) Allah se adreseazã aici pãgânilor, mustrându-i pentru nãscocirile lor.
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206) Bãrbat sau femeie.
207) Sânge scurs, neincluzându-se în aceasta ficatul, splina ºi sângele rãmas în

carne sau în vasele sanguine.
208) Pentru carnea de porc, vezi ºi 5:3 ºi nota.
209) Cine nu gãseºte mâncare îngãduitã (halal) ºi este ameninþat de moarte.
210) Fãrã sã caute din plãcere ceea ce este interzis sau sã-l priveze pe altul

aflat în aceeaºi situaþie de ºansa de a supravieþui ºi fãrã sã consume mai mult decât
atât cât trebuie pentru a-ºi potoli foamea.

211) Cum este mãduva din oase sau grãsimea din coadã.
212) Politeiºtii din tribul Qurayº ºi din alte triburi arabe.
213) Nu ar fi oprit vieþuitoarele la care s-a fãcut aluzie în versetele

anterioare.
214) Când am coborât pedeapsa asupra lor.
215) Vreo poruncã pe care sã o aduceþi ca argument?
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145. Spune: "Eu nu gãsesc în ceea ce mi-a fost revelat mie ceva
oprit de a fi mâncat de cãtre cel care mãnâncã(206), decât dacã este
mortãciune sau sânge care s-a scurs(207) sau carne de porc(208) - aceasta
fiind murdãrie - sau ceva pângãrit, peste care s-a rostit numele
altcuiva decât al lui Allah". Iar dacã cineva a fost constrâns(209), fãrã
plãcere ºi fãrã poftã,(210) Domnul tãu este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur,
Rahim].
146. Iar acelora care s-au iudaizat le-am oprit Noi pe toate cele cu o
unghie, iar de la bovine ºi ovine le-am oprit Noi lor grãsimile, în afarã
de ceea ce poartã pe spatele lor sau este în mãruntaie sau se
amestecã între oase(211). Astfel i-am pedepsit Noi pentru fãrãdelegea
lor ºi Noi spunem numai Adevãrul.
147. Iar dacã te invinuiesc de minciunã, atunci spune-le: "Domnul
vostru este cu nemãrginitã îndurare, însã nu se va putea întoarce
asprimea sa de la neamul de nelegiuiþi".
148. Vor zice aceia care Îi fac asociaþi(212): "De ar fi voit Allah, nu
I-am fi fãcut asociaþi nici noi, nici pãrinþii noºtri ºi nici nu am fi oprit
nimic"(213)! Tot astfel i-au  învinuit ºi cei de dinaintea lor de minciunã
[pe profeþi], pânã ce au gustat asprimea Noastrã(214). Spune: "Aveþi
voi vreo ºtire(215) pe care sã ne-o arãtaþi? Voi nu urmaþi decât bãnuieli
ºi voi nu faceþi decât sã minþiþi!".
149. Spune: "Numai la Allah se aflã dovada convingãtoare! Iar dacã
El ar fi voit, v-ar fi cãlãuzit pe voi toþi".
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150. Spune: "Aduceþi-i pe martorii voºtri care pot întãri cã Allah le-a
oprit pe acestea!" Iar dacã ei fac mãrturie, tu sã nu mãrturiseºti
împreunã cu ei ºi sã nu urmezi poftele acelora care socotesc semnele
noastre mincinoase ºi ale acelora care nu cred în Ziua de Apoi ºi fac
egali Domnului lor.
151. Spune: "Veniþi sã vã citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu
adevãrat]: Sã nu-I asociaþi Lui nimic; sã fiþi buni cu pãrinþii(216); sã nu-i
omorâþi pe copiii voºtri de teama sãrãciei(217), cãci Noi vã vom da cele
de trai atât vouã cât ºi lor; nu vã apropiaþi de cele ruºinoase, nici cele
care se vãd, nici cele care sunt ascunse(218); nu ucideþi sufletul pe care
l-a oprit Allah, decât pe drept(219)!" Acestea vi le-a poruncit [Allah];
poate cã voi veþi pricepe!
152. ªi sã nu vã apropiaþi de averea orfanului, decât cu ceea ce aþi
putea s-o faceþi ºi mai bunã,(220) pânã când el nu ajunge la
maturitate;(221) ºi împliniþi mãsurarea ºi cântãrirea cu dreptate!(222) cãci
Noi nu impunem unui suflet decât atât cât poate el. Iar când spuneþi
[ceva](223), fiþi drepþi, chiar când este vorba de o rudã apropiatã ºi
þineþi-vã legãmântul faþã de Allah!" Acestea vi le-a poruncit [Allah],
poate cã voi vã aduceþi aminte!
153. "ªi acesta este drumul Meu drept! Deci urmaþi-l ºi nu urmaþi
cãile care vã abat de la drumul Lui(224)!" Acestea vi le-a poruncit;
poate cã voi veþi fi cu fricã!
154. Apoi, Noi i-am dat lui Moise Cartea(225), împlinind binecuvân-
tarea, ca rãsplatã pentru acela care a fãcut bine, ca o înfãþiºare
amãnunþitã a tuturor lucrurilor, drept cãlãuzã ºi îndurare. Poate cã ei
vor crede în întâlnirea cu Domnul lor!(226)

216) Cu mama ºi cu tatãl vostru.
217) Aluzie, în primul rând, la îngroparea fetelor nou-nãscute în Arabia pã-

gânã.
218) Ascunse în inimã, ca invidia, intenþiile rele etc.
219) Decât în situaþiile bine stabilite de Allah.
220) Adicã sã o sporiþi.
221) ªi atunci lãsaþi-l pe el sã ºi-o chiverniseascã.
222) Fiþi drepþi atât când primiþi, cât ºi când daþi ceva, iar greºelile

neintenþionate sunt iertate.
223) Atunci când judecaþi între oameni sau faceþi mãrturie.
224) Religia Islamului.
225) Tora.
226) În Ziua de Apoi.
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227) Coranul.
228) Mai folositoare decât Tora.
229) Cu grijã sã nu o încãlcaþi.
230) În Ziua Judecãþii de Apoi.
231) Tora ºi Evanghelia.
232) ªtiinþa cãrþilor anterioare, pentru cã ea nu a fost în limba noastrã.
233) Aºa cum le-a fost trimisã lor.
234) Cãtre adevãr.
235) Îndepãrteazã ºi împiedicã pe alþi oameni de la ele.
236) Îi abat pe alþi oameni de la ele.
237) Îngerii morþii, pentru a le lua sufletele.
238) În Ziua Învierii.
239) Relatat de Abu Hurairah - Allah fie mulþumit de el! Trimisul lui Allah

- Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: ”Ceasul nu va veni pânã ce
Soarele nu va rãsãri de la apus, iar când oamenii îl vor vedea, toþi cei de pe faþa
pãmântului vor crede, iar acesta este momentul când nu le va mai fi de folos
credinþa, dacã nu au crezut înainte.” (Sahih Al Bukhari, vol.6, hadis 159)

240) Înainte de sosirea Zilei Învierii, prevestind-o.
241) Pentru a vedea pedeapsa asprã de care veþi avea parte.

155. Iar aceasta(227) este o Carte binecuvântatã(228) pe care Noi am
pogorât-o. Urmaþi-o ºi temeþi-vã!(229) Poate cã vi se va arãta îndurare!
156. Pentru ca voi sã nu spuneþi:(230) "Doarã Cartea(231) a fost pogo-
râtã pentru douã neamuri, înaintea noastrã, dar noi am rãmas
nepãsãtori faþã de studiul lor"(232).
157. Sau sã spuneþi: "Dacã ne-ar fi fost trimisã nouã Cartea(233), noi
am fi fost, neîndoielnic, mai bine cãlãuziþi decât ei!(234) ªi iatã cã de la
Domnul vostru v-a venit vouã dovadã limpede, cãlãuzire ºi îndurare. ªi
cine este mai nelegiuit decât acela care ia versetele lui Allah drept
minciuni ºi se abate de la ele?(235) Însã Noi îi vom rãsplãti pe cei care
se îndepãrteazã de la versetele Noastre cu grea pedeapsã, pentru cã
ei abat [pe alþii de la ele](236).
158. Oare aºteaptã ei altceva decât sã vinã îngerii la ei(237) sau sã
vinã Domnul tãu(238) sau sã le vinã unele semne(239) de la Domnul
tãu(240)? În ziua când vor veni unele semne de la Domnul tãu, nu-i va
mai fi de folos nici unui suflet credinþa sa dacã el nu a crezut mai
înainte sau dacã nu a dobândit nimic bun prin credinþa sa! Spune:
"Aºteptaþi!" ªi Noi aºteptãm!(241)
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242) S-a relatat cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - când
a recitat acest verset a zis: ”Aceºti oameni sunt cei care nãscocesc lucruri noi în
religie, iar celor care îºi urmeazã poftele deºarte, Allah nu le va primi
cãinþa.”(Tafsir Al-Qutubi).

243) În Ziua Învierii.
244) La Judecata de Apoi.
245) Acesta fiind Islamul.
246) Adicã pentru cei care I se supun lui Allah ºi model de urmat pentru ei.
247) ªi sã i-L fac asociat, adorându-l?
248) Cu sensul de "pãcate".
249) Locuitori ai pãmântului, care se succed unii dupã alþii.
250) Pentru a vã deosebi în privinþa averii, calitãþilor ºi defectelor, înfãþiºãrii,

culorii pielii etc.
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159. Tu nu eºti rãspunzãtor cu nimic pentru aceia care ºi-au
fãrâmiþat religia lor în secte(242). Soarta lor depinde numai de Allah. ªi
apoi El le va vesti ceea ce au fãcut.(243)

160. Acela care va veni(244) cu o faptã bunã va avea parte de zece
asemenea ei, iar acela care va veni cu o faptã rea nu va fi rãsplãtit
decât cu o faptã pe mãsura ei. Dar  nu li se va face nici o nedreptate!
161. Spune: "Într-adevãr, Domnul meu m-a cãlãuzit pe un drum
drept(245), o religie adevãratã - religia lui Avraam cel drept întru
credinþã, care nu a fost printre cei care au fãcut asociaþi [lui Allah]!"
162. Spune: "Într-adevãr, Rugãciunea mea, actele mele de devo-
þiune, viaþa mea ºi moartea mea îi aparþin lui Allah, Stãpânul lumilor!
163. El nu are nici un asociat! Astfel mi s-a poruncit ºi eu sunt primul
dintre musulmani!".(246)

164. Spune: "Sã caut eu un alt Domn în afarã de Allah,(247) când El
este Stãpân peste toate? Nici un suflet nu va agonisi decât împotriva
sa. ªi nici un [suflet] purtãtor de poveri(248) nu va purta povara
altuia!". ªi apoi la Domnul vostru se aflã întoarcerea voastrã ºi El vã
va vesti despre cele asupra cãrora aþi fost cu pãreri diferite.
165. El este acela care v-a fãcut pe voi urmaºi pe pãmânt,(249) care
v-a ridicat pe unii dintre voi deasupra altora, în trepte(250), pentru a vã
cerca  întru ceea ce v-a dat. Cu adevãrat Domnul tãu este repede la
pedeapsã, însã El este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].



215

7    SURAT AL-'A'RAF(1)

(Mekkanã [39]; 206 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Mim, Sad(2)

2. O Carte(3) care þi-a fost revelatã - ºi sã nu fie în inima ta nici o
neliniºte din pricina ei!(4) -, pentru ca tu sã previi prin ea(5), ºi un
îndemn pentru dreptcredincioºi.
3. Urmaþi(6) ceea ce vi s-a trimis de la Domnul vostru(7) ºi nu urmaþi alþi
aliaþi în afarã de El! Dar voi numai puþin vã aduceþi aminte.
4. Câte cetãþi am nimicit Noi!(8) ªi pedeapsa Noastrã le-a lovit în
timpul nopþii sau pe când ei dormeau, la vremea prânzului.
5. ªi când pedeapsa Noastrã i-a lovit, strigãtul lor a fost numai
acesta: "Într-adevãr, noi am fost nelegiuiþi!"(9)

6. Îi vom întreba Noi pe cei cãrora li s-a trimis, dar îi vom întreba Noi
ºi pe cei trimiºi(10)!

1) Al-'A'raf este, în Islam, un loc înalt sau un zid care separã Paradisul de
Infern, sau numai creasta acestui zid. Cuvântul de la care ºi-a luat numele aceastã
surã apare în versetele 46 ºi 48. Îl vom traduce prin "creste de ziduri". Faptele
bune ale celor care stau pe acest zid sunt egale cu faptele lor rele; faptele rele îi
împiedicã sã intre în Paradis ºi faptele bune îi împiedicã sã intre în Infern. Ei stau
pe acest zid pânã ce Allah va hotãrî în privinþa lor.

2) Pentru chestiunea literelor care apar la începutul unor sure, vezi nota 2:1.
3) Adicã "aceasta este o Carte".
4) Sã nu-þi fie teamã cã te vor socoti mincinos, când ai sã le-o transmiþi ºi nici

teamã cã ai putea fi neglijent în îndeplinirea acestui mesaj.
5) Sã-i avertizezi ºi sã-i sperii pe necredincioºi, cu ajutorul Coranului.
6) Se adreseazã tuturor oamenilor.
7) Coranul ºi Sunna.
8) Din cauzã cã locuitorii lor s-au împotrivit mesajelor Noastre.
9) Adicã ºi-au recunoscut pãcatele.
10) Allah îi va întreba pe trimiºi dacã oamenii au crezut sau nu au crezut, însã

El îi va întreba ºi pe oameni dacã trimiºii le-au transmis mesajele Domnului lor.
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11) Trimiºilor ºi comunitãþilor lor.
12) Nu am lipsit de lângã ei ºi nu ne sunt necunoscute faptele lor.
13) Cântãrirea faptelor ºi diferenþierea lor în Ziua Învierii vor fi drepte.
14) Ale cãror fapte bune vor atârna mai greu în balanþã.
15) Aceia care vor fi izbãviþi de pedeapsã.
16) Ale cãror fapte bune puse în balanþã vor fi puþine.
17) Din cauza necredinþei lor.
18) În semn de supunere faþã de Allah, nu de adorare a lui Adam.
19) Iblis este un nume propriu al diavolului ºi îl vom menþiona ca atare ori

de câte ori va apãrea în textul Coranului. El apare în Coran de mai multe ori,
în ipostazele de orgolios ºi nesupus faþã de Allah, de strãmoº ºi ºef al tagmei
diavolilor, duºman al lui Allah ºi al omului, în permanenþã ispititor ºi ademenitor
(vezi 18:50).

20) Din Paradis, din pricina nesupunerii faþã de poruncile Mele!
21) Ziua Învierii.
22) Pânã în Ziua aceea.
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7. ªi le vom povesti Noi(11), în deplinã cunoºtinþã, cãci Noi nu am fost
[niciodatã] absenþi!(12)

8. ªi cântãrirea în ziua aceea va fi dreaptã(13), iar aceia ale cãror
talere vor atârna mai greu(14), aceia vor fi cu izbândã(15).
9. Iar aceia ale cãror talere vor fi uºoare(16), aceia îºi vor pierde sufle-
tele, cãci ei au fost nedrepþi faþã de semnele Noastre(17).
10. Noi v-am dat vouã putere pe acest pãmânt ºi v-am dat pe el cele
de trebuinþã pentru trai, dar numai puþini dintre voi aduceþi
mulþumire.
11. Noi v-am creat ºi v-am dat chip ºi le-am zis apoi îngerilor:
"Prosternaþi-vã înaintea lui Adam!(18)" ªi s-au prosternat ei, afarã de
Iblis(19), care nu a fost printre cei care s-au prosternat.
12. L-a întrebat: "Ce te-a oprit sã te prosternezi, când þi-am
poruncit?" A rãspuns: "Eu sunt mai bun decât el! Pe mine m-ai fãcut
din foc, iar pe el l-ai fãcut din lut!"
13. A grãit [Allah]: “Coboarã de aici(20), ca sã nu te mai arãþi semeþ
aici! Deci ieºi afarã ºi tu vei fi dintre cei vrednici de dispreþ!”.
14. A rãspuns: "Dã-mi un rãgaz pânã în Ziua când vor fi înviaþi [din
morþi]!"(21)

15. A grãit [Allah]: "Vei fi dintre aceia cãrora li se va da pãsuire!"(22)
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23) M-ai condamnat sã rãtãcesc drumul cel drept.
24) Aceasta echivaleazã cu un jurãmânt pe care Iblis îl face cu sine însuºi de

a încerca în permanenþã sã-i ademeneascã pe oameni ºi sã-i abatã de la calea cea
dreaptã.

25) Printre cei care Te vor adora.
26) Adresându-se lui Iblis cel blestemat.
27) Din Paradis.
28) Atât din tagma djinnilor, cât ºi din tagma oamenilor care i-au arãtat

supunere lui Iblis.
29) Nu mâncaþi din el.
30) Aceia care au fost nelegiuiþi faþã de ei înºiºi prin sãvârºirea de pãcate.
31) Iblis i-a ademenit sã mãnânce din pomul oprit de Allah.
32) Organele genitale care pânã atunci le fuseserã ascunse, numite astfel

pentru cã omul se ruºineazã sã i le vadã semenii.
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16. A zis [Iblis]: "Pentru cã m-ai ademenit(23), îi voi pândi pe ei pe
drumul Tãu cel drept(24)

17. ªi îi voi împresura în valuri, din faþã ºi din spatele lor, de la
dreapta ºi de la stânga lor, ºi nu-i vei afla pe cei mai mulþi dintre ei
mulþumitori”.(25)

18. A grãit [Allah](26): "Ieºi de aici(27), dispreþuit ºi alungat! Cât despre
aceia dintre ei care te vor urma, voi umple Gheena cu voi toþi!(28)

19. Iar tu, o, Adam! Sãlãºluieºte tu împreunã cu soaþa ta în Rai! Mân-
caþi voi ori de unde voiþi, însã nu vã apropiaþi de acest pom(29), cãci
altfel veþi fi dintre cei nelegiuiþi!"(30)

20. Dar ªeitan(31) i-a ispitit, voind sã le arate goliciunile care le
fuseserã ascunse, zicând: “Domnul vostru nu v-a oprit de la acest pom
decât pentru ca voi sã nu deveniþi îngeri ºi sã nu fiþi nemuritori!”
21. ªi el s-a juruit lor: "Eu sunt pentru voi un bun sfãtuitor!"
22. Aºadar, el i-a înºelat prin amãgire. ªi când ei au gustat din acel
pom, li s-au descoperit goliciunile lor(32) ºi au început sã-ºi punã peste
ele frunze din Grãdinã. ªi Domnul lor i-a chemat [zicându-le]: "Oare
nu v-am oprit Eu de la acest pom ºi nu v-am spus Eu cã ªeitan vã este
vouã duºman mãrturisit?"
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33) Aducându-le daune, ca urmare a pãcatului nostru.
34) Care vor pierde atât aceastã lume, cât ºi Lumea de Apoi.
35) Din Rai.
36) Se adreseazã lui Adam, Evei ºi lui Iblis în sensul cã oamenii vor fi

duºmanii lui Iblis ºi el le va fi duºman lor.
37) Pânã la momentul morþii.
38) În Ziua de Apoi, pentru judecatã.
39) Cu sensul de "neam omenesc, oameni".
40) Care dovedesc harul ºi îndurarea lui Allah asupra robilor Sãi.
41) Binefacerea Lui (ºi-i vor mulþumi).
42) Pe Adam ºi Eva.
43) În toate momentele ºi locurile pentru Rugãciune ºi oricare ar fi locul unde

vã împliniþi Rugãciunea, întoarceþi feþele voastre spre Ka'aba.
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23. ªi au rãspuns ei: "Doamne, am fost nedrepþi cu sufletele
noastre(33) ºi dacã nu ne ierþi ºi nu Te înduri de noi, vom fi printre cei
pierduþi"(34).
24. Le-a spus [Allah]: "Coborâþi(35)! Vã veþi fi duºmani unul altuia(36) ºi
pe pãmânt veþi avea sãlaº ºi plãcere pânã la un timp!(37)"
25. Apoi [a mai] grãit: "Pe el veþi trãi, pe el veþi muri ºi din el veþi fi
voi scoºi!"(38).
26. O, fii ai lui Adam!(39) Noi v-am dat vouã straie care sã vã acopere
goliciunile, ca ºi podoabe. Dar veºmântul smereniei, acesta este cel
mai bun! Acesta este [unul] dintre semnele lui Allah;(40) poate cã ei îºi
vor aminti!(41)

27. O, fii ai lui Adam! Sã nu vã amãgeascã ªeitan, aºa cum i-a scos pe
pãrinþii voºtri din Rai(42), dezbrãcându-i de veºmintele lor, ca sã le
arate goliciunile lor! El vã vede - el ºi oºtenii lui - în vreme ce voi nu-i
vedeþi! Noi i-am pus pe ºeitani aliaþi pentru aceia care nu cred,
28. Iar atunci când aceºtia sãvârºesc o fãrãdelege, ei zic: "Noi am
aflat-o la strãmoºii noºtri ºi Allah ne-a poruncit-o!" Spune: "Allah nu
porunceºte nelegiuirea! Spuneþi voi, punând pe seama lui Allah, ceea
ce voi nu ºtiþi?"
29. Spune: “Domnul meu a poruncit numai dreptatea! [ªi vã
porunceºte vouã]: Întoarceþi-vã feþele voastre la toate locurile de Rugã-
ciune(43) ºi invocaþi-L pe El cu credinþã adevãratã în religia Lui! Precum
v-a creat El, aºa vã veþi întoarce.
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30. El a cãlãuzit o parte, în vreme ce o parte a meritat sã o lase sã
rãtãceascã(44); cãci ei ºi i-au luat pe ºeitani ca aliaþi(45), în locul lui
Allah, ºi au socotit cã sunt bine cãlãuziþi.
31. O, fii ai lui Adam! Luaþi-vã gãtelile(46) voastre la toate locurile de
Rugãciune!(47) Mâncaþi ºi beþi, însã nu întreceþi mãsura, fiindcã El nu-i
iubeºte pe cei care întrec mãsura!
32. Spune: "Cine a oprit podoaba(48) orânduitã de Allah, pe care El a
fãcut-o pentru robii Sãi(49) ºi bunãtãþile cele trebuincioase pentru
vieþuire?" Spune: "Ele sunt pentru aceia care cred, în viaþa
lumeascã(50), ºi numai pentru ei în Ziua Învierii.(51) Astfel facem Noi
versetele Noastre limpezi pentru niºte oameni care ºtiu".
33. Spune: “Domnul meu a oprit nelegiuirile - atât pe cele vãzute cât
ºi pe cele nevãzute - precum ºi pãcatul(52), nedreptãþirea [altora] sau
sã-i faceþi lui Allah asociaþi, de vreme ce El nu a trimis o astfel de
poruncã, sau sã spuneþi despre Allah ceea ce nu ºtiþi.(53)

34. Pentru fiecare comunitate este un soroc.(54) Când soseºte sorocul
lor, ele nu pot nici sã-l întârzie cu un ceas ºi nici nu-l pot grãbi.
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44) Aceºtia sunt necredincioºii.
45) Sprijinitori sau stãpâni.
46) A se înþelege prin gãtealã atât curãþenia corporalã, cât ºi alegerea celor

mai bune straie.
47) Pãgânii din Arabia preislamicã fãceau înconjurul templului Al-Ka'aba în

pielea goalã. Allah interzice aceastã practicã ºi le porunceºte oamenilor sã-ºi aco-
pere goliciunea. Aceasta este o poruncã adresatã dreptcredincioºilor de a îmbrãca
veºminte alese de fiecare datã când merg la moschee sau la o adunare.

48) Veºmintele, în primul rând.
49) Din produse vegetale, precum bumbacul ºi inul, din produse animale,

precum lâna ºi mãtasea, sau din metale, precum zalele etc.
50) Dar se folosesc ºi necredincioºii de ele în viaþa lumeascã.
51) Exclusiv pentru dreptcredincioºi în Viaþa de Apoi, fiindcã numai ei vor intra

în Paradis.
52) S-a interpretat ºi ca însemnând "bãuturile alcoolice".
53) În legãturã cu cele permise ºi cu cele nepermise sau cu idolatria.
54) Un termen prestabilit la care pedeapsa se abate asupra ei.
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55) Prin fiii lui Adam se au în vedere toate comunitãþile.
56) Sã nu-i socoteascã pe trimiºi drept mincinoºi.
57) De pedeapsã.
58) În Lumea de Apoi.
59) În ciuda nelegiuirii, nãscocirilor ºi tãgãduirii, ei vor avea parte de viaþã ºi

de cele trebuincioase traiului pânã ce le soseºte sorocul.
60) Adicã pânã ce îngerii morþii le vor lua sufletele.
61) Adicã idolii pe care i-aþi adorat, pentru a vã fi acum mijlocitori.
62) Prin faptul cã au adorat ceea ce nu merita sã fie adorat.
63) În Ziua de Apoi.
64) Necredincioºii neamurilor trecute au fost de douã feluri: djinni ºi oameni.
65) În Infern.
66) Pe cea dinaintea ei, pentru cã a dus-o în rãtãcire.
67) De ce pedeapsã veþi avea parte.
68) Va fi hotãrârea lui Allah pentru ei toþi.
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35. O, fii ai lui Adam!(55) De vã vor veni trimiºi [aleºi] chiar dintre voi
ºi vã vor tâlcui semnele Mele, atunci aceia care sunt cu fricã(56) ºi fac
bine nu au a se teme(57) pentru ei ºi nici nu vor fi ei mâhniþi.(58)

36. Însã aceia care iau semnele Noastre drept mincinoase ºi se întorc
semeþi de la ele, aceia vor fi oaspeþi ai Focului ºi ei veºnic vor rãmâne
în el.
37. ªi cine este mai nelegiuit decât acela care nãscoceºte minciuni,
punându-le pe seama lui Allah, sau ia semnele Lui drept minciuni?(59)

Aceºtia vor avea partea lor, care le-a fost prescrisã, pânã ce vor veni
la ei trimiºii Noºtri pentru a le lua sufletele.(60) Vor zice ei: "Unde este
ceea ce voi aþi chemat în afara lui Allah?"(61) ªi vor rãspunde ei: "Ei
ne-au pãrãsit pe noi!" ªi ei mãrturisesc astfel împotriva sufletelor lor
cã ei sunt necredincioºi.(62)

38. El [Allah] va grãi(63): “Intraþi în Foc printre djinnii ºi oamenii(64) din
comunitãþile care au fost mai înainte de voi!”. ªi de fiecare datã când
va intra o comunitate(65), o va blestema pe sora ei.(66) Apoi, când toate
vor ajunge acolo, ultima dintre ele va zice despre prima: “Doamne,
aceºtia ne-au dus pe noi în rãtãcire, deci dã-le lor chinul înmulþit în
Foc!”. El va zice atunci: “Pentru fiecare va fi îndoitã, însã voi nu
ºtiþi!”(67)

39. Atunci cea dintâi va zice celei de pe urmã: “Dar voi nu aveþi nici un
merit în plus faþã de noi! Aºadar, gustaþi chinul pentru ceea ce v-aþi
agonisit!”.(68)
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69) Metaforã pentru imposibilitatea producerii acestui lucru, rezultatã din
aceastã antitezã dintre cãmilã - animalul cel mai mare cunoscut de arabi - ºi dintre
ac - un obiect de dimensiuni insignifiante.

70) Dojenitori.
71) Dobândind aceste poziþii înalte.
72) Coborându-se în cele mai adânci strãfunduri.
73) Între cele douã grupuri, astfel încât sã-l audã toþi.
74) Se opresc pe ei înºiºi ºi-i opresc ºi pe alþii de la religia Lui cea dreaptã.
75) Spun vorbe urâte ºi comit fapte rele pentru cã ei nu se aºteaptã sã li se

cearã socotealã sau sã fie pedepsiþi pentru aceasta.
76) Locuitorii Raiului au chipurile albe, iar locuitorii Iadului au chipurile negre.
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40. Pentru aceia care iau semnele noastre drept mincinoase ºi se
întorc de la ele cu semeþie, porþile cerului nu li se vor deschide lor ºi
nu vor intra ei în Rai decât atunci când va intra cãmila prin urechile
acului(69). Astfel îi rãsplãtim Noi pe marii pãcãtoºi!
41.  Ei în Gheena vor avea culcuº, iar deasupra lor [vor fi] aco-
perãminte [tot de foc]. Astfel îi rãsplãtim Noi pe cei nelegiuiþi!
42. Cât despre aceia care cred ºi plinesc fapte bune, Noi nu putem
impune nici unui suflet o povarã peste puterile lui, iar aceºtia vor fi
oaspeþii Raiului ºi ei în el vor sãlãºlui veºnic.
43. ªi Noi vom îndepãrta din piepturile lor toatã pizma ºi pe sub ei
vor curge pâraie ºi vor zice ei: "Laudã lui Allah care ne-a cãlãuzit spre
acestea! ªi noi nu am fi fost îndreptaþi pe calea cea bunã, dacã Allah
nu ne-ar fi cãlãuzit. Trimiºii Domnului nostru au venit cu Adevãrul!" ªi
cãtre ei se va striga: "Acesta este Raiul [pentru voi]! Aþi fost fãcuþi
sãlãºluitori ai lui pentru ceea ce aþi fãptuit".
44. ªi vor striga atunci oaspeþii Raiului cãtre oaspeþii Iadului(70): "Noi
am gãsit cu adevãrat ceea ce Domnul nostru ne-a fãgãduit!(71) Dar voi
aþi gãsit cu adevãrat ceea ce Domnul vostru v-a fãgãduit?"(72) Vor
rãspunde ei: "Da!". Însã un crainic va vesti printre ei(73): "Blestemul lui
Allah se abate asupra nelegiuiþilor,
45. Care opresc de la drumul lui Allah(74) ºi cautã sã-l facã strâmb ºi
nu cred în Viaþa de Apoi"(75).
46. Iar între cele douã [tabere] este un zid, iar pe crestele zidului
(Al-'A'raf) se vor afla oamenii care-i cunosc pe cei din fiecare tabãrã
dupã trãsãturile lor.(76) ªi vor striga ei cãtre oaspeþii Raiului, zicând:
"Pace asupra voastrã!" Ei nu au intrat în el, dar ei doresc [sã intre].
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77) Cãpetenii ale celor rãtãciþi, pe care-i vor recunoaºte, chiar dacã s-au
schimbat chipurile lor.

78) Averile pe care le-aþi strâns ºi faptul cã v-aþi arãtat trufaºi faþã de Adevãr
ºi faþã de oameni.

79) Cei cu credinþã slabã.
80) Ridicându-i pe trepte mai înalte în Viaþa de Apoi.
81) Ei nu trebuie sã se teamã de pedeapsa care va coborî asupra necredin-

cioºilor ºi nu trebuie sã fie triºti, asemenea lor.
82) Din bucate ºi fructe.
83) Cu plãcerile ei trecãtoare ºi nu s-au gândit la Viaþa de Apoi.
84) Nu-i mai bãgãm în seamã, considerându-i ca ºi uitaþi.
85) Împlinirea celor prescrise în Coran referitor la Înviere, judecatã ºi rãsplatã.
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47. Iar când privirile lor vor fi întoarse cãtre oaspeþii Iadului, vor zice
ei: "Doamne! Nu ne aºeza pe noi împreunã cu neamul celor
nelegiuiþi!".
48. ªi vor striga cei care stau pe crestele zidului (Al-'A'raf) cãtre unii
bãrbaþi(77) pe care-i cunosc dupã trãsãturile lor, zicând: "Nefolositor
este ceea ce voi aþi adunat, ca ºi faptul cã v-aþi semeþit!"(78).
49. Oare aceºtia(79) sunt cei despre care aþi jurat cã Allah nu le va
dãrui îndurare?(80) Intraþi în Rai fãrã a vã teme ºi nu veþi avea de ce sã
vã întristaþi!"(81)

50. ªi oaspeþii Iadului vor striga cãtre oaspeþii Raiului: “Vãrsaþi ºi
asupra noastrã apã sau altceva din ceea ce v-a dãruit Allah!”(82) Însã ei
vor rãspunde: “Allah le-a oprit pentru necredincioºii
51. Aceia care au luat religia în derâdere ºi în joacã ºi pe care i-a
amãgit viaþa lumeascã!"(83) Astãzi, Noi îi uitãm(84) aºa cum ei au uitat
întâlnirea cu aceastã Zi a lor ºi pentru cã ei au tãgãduit semnele
Noastre!
52. Noi le-am adus o Carte pe care am desluºit-o, în deplinã
cunoºtinþã, drept cãlãuzã ºi îndrumare pentru un neam [de oameni]
care cred.
53. Oare aºteaptã ei altceva decât împlinirea ei?(85) În ziua când va
veni împlinirea ei, vor zice aceia care mai înainte au uitat-o: "Trimiºii
Domnului nostru au venit cu Adevãrul. Oare avea-vom noi mijlocitori
care sã intervinã pentru noi? Sau putea-vom noi sã fim readuºi [pe
pãmânt], pentru ca sã împlinim alte [fapte] decât cele pe care le-am
sãvârºit?" Ei ºi-au pierdut, neîndoielnic, sufletele ºi i-au pãrãsit pe ei
cele pe care le-au nãscocit.
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86) Nici o interpretare nu este în mãsurã sã dea sensul adevãrat al acestor
expresii.

87) Sã se succeadã una dupã alta fãrã întrerupere.
88) El a creat toatã fãptura.
89) Invocarea cu umilinþã ºi în adâncul inimii este mai aproape de devotament

ºi mai departe de fãþãrnicie.
90) Dupã ce Allah l-a creat ºi l-a rânduit astfel încât sã fie potrivit pentru toate

fãpturile sale.
91) Cu fricã de pedeapsa Lui ºi cu nãdejde în rãsplata Lui.
92) Pentru a vesti ploaia adusã de norii ce sunt purtaþi dintr-un loc în altul.
93) Încãrcaþi de ploaie.
94) Lipsit de vegetaþie, din pricina uscãciunii.
95) Îi vom învia în Ziua de Apoi, aºa cum am dat viaþã tãrâmului mort.
96) Ibn Abbas, exeget al textului canonic, a interpretat acest verset ca fiind o

pildã pentru a ilustra deosebirea dintre credincios ºi necredincios.
97) În limba arabã Nuh.
98) Dacã nu-L veþi adora pe El sau veþi adora pe altcineva.
99) Ziua Judecãþii de Apoi sau Ziua potopului.
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54. Domnul vostru este Allah, care a creat cerurile ºi pãmântul în
ºase zile, iar apoi s-a aºezat pe Tron(86). El face ca noaptea sã învãluie
ziua, urmându-i degrabã.(87) [El a creat] Soarele, Luna ºi stelele supuse
poruncii Sale. ªi nu este decât a Lui înfãptuirea ºi stãpânirea(88).
Binecuvântat este Allah, Domnul lumilor!
55. Chemaþi-L pe Domnul vostru cu umilinþã ºi într-ascuns(89)! El nu-i
iubeºte pe cei nelegiuiþi!
56. Nu faceþi stricãciune pe pãmânt, dupã buna lui întocmire(90), ci
chemaþi-L pe El întru fricã ºi nãdejde(91), cãci îndurarea lui Allah este
aproape de aceia care sãvârºesc bine.
57. El este cel care trimite vânturile ca vestire a îndurãrii Sale.(92)

Apoi, dupã ce ele ridicã nouri grei(93), îi mânãm Noi spre tãrâm
mort(94), ºi pogorâm peste el apa ºi scoatem cu ea tot felul de roade.
Astfel îi vom scoate Noi ºi pe morþi(95); poate cã vã va fi aminte!
58. În tãrâmul cel bun cresc plante, cu voia lui Allah, pe când în
tãrâmul cel rãu nu cresc decât cu greu ºi neîndestulãtoare.(96) Astfel
tâlcuim Noi semnele pentru oamenii care aduc mulþumire.
59. Noi l-am trimis pe Noe(97) la neamul sãu, cãruia i-a zis: “O, neam
al meu! Adoraþi-L pe Allah! Voi nu aveþi altã divinitate în afara Lui! Eu
mã tem pentru voi(98) de chinul unei zile cumplite”(99).
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100) Cu aceasta chemare la credinþa într-un singur Dumnezeu.
101) Asupra pedepsei, dacã nu veþi crede!
102) Neamul 'Aad (sau 'Adiþii) ºi neamul Thamud (sau Thamudiþii, la care se

va face referire în versetul 73 din aceastã surã) sunt vechi populaþii pãgâne din
Peninsula Arabã. Pãcatele ºi pedeapsa lor vor fi aduse ca pildã în câteva sure din
Coran. Neamul 'Aad ar fi fost un neam de uriaºi care au trãit în Arabia de Sud.
Mormântul profetului lor Hud, din valea Hadramawt, este ºi astãzi venerat. Referiri
la acest neam ºi la pedepsirea lui revin în alte sure coranice: 11:52-56, 26:123-
139 etc.

103) Din cauzã cã ai pãrãsit credinþa neamului tãu, îmbrãþiºând o altã religie.
104) În transmiterea mesajului, fãrã sã vã mint.
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60. Dar cãpeteniile neamului sãu au rãspuns: "Noi te vedem pe
tine(100) într-o rãtãcire învederatã!"
61. El le-a rãspuns: "O, neam al meu! Eu nu sunt în rãtãcire, ci eu
sunt trimis de cãtre Stãpânul lumilor.
62. Eu vã vestesc mesajele Stãpânului meu ºi voi sã vã povãþuiesc,
cãci eu ºtiu de la Allah ceea ce voi nu ºtiþi.
63. Oare vã miraþi voi cã v-a venit o îndemnare de la Domnul vostru
printr-un om dintre voi, pentru ca sã vã previnã(101), pentru ca voi sã
fiþi cu fricã, în nãdejdea cã voi veþi avea parte de îndurare?".
64. Dar ei l-au socotit mincinos. Însã Noi l-am mântuit pe el ºi pe cei
care au fost cu el în corabie ºi i-am înecat pe cei care au socotit
semnele Noastre drept minciuni pentru cã ei au fost un neam de orbi.
65. ªi [neamului] ’Ad [I l-am trimis] pe fratele lor Hud(102), care le-a zis:
“O, neam al meu! Adoraþi-L pe Allah! Voi nu aveþi altã divinitate în
afara Lui! ªi oare nu vã temeþi voi?”
66. Dar cârmuitorii neamului sãu, care nu credeau, au zis: "Noi te
vedem pe tine în ignoranþã(103) ºi te socotim pe tine dintre cei
mincinoºi!"
67. A zis el: "O, neam al meu! Nu este în mine pic de ignoranþã, ci eu
sunt trimis de Stãpânul lumilor.
68. Eu vã vestesc mesajele Domnului meu ºi eu sunt pentru voi
sfãtuitor credincios.(104)
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105) Mai înalþi ºi mai puternici.
106) Sã ajungeþi în Paradis.
107) Idolii, care nu sunt decât niºte nume.
108) Pedeapsa cu care au fost ameninþaþi.
109) O cãmilã minune pe care Allah a creat-o din stânca muntelui, ca semn

al sinceritãþii profetului Salih.
110) Adicã în zona Al-Hijr, unde se afla un oraº înfloritor, distrus o datã cu

neamul 'Ad. Astãzi, este o vale cu numeroase izvoare.
111) În care sã locuiþi în timpul verii.
112) În care sã locuiþi în timpul iernii.
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69. Oare vã miraþi cã îndemnul vã vine de la Domnul vostru printr-un
om dintre voi pentru a vã preveni? Aduceþi-vã aminte cã El v-a fãcut
urmaºi ai neamului lui Noe ºi v-a fãcut mai mari la înfãþiºare decât pe
ei(105). ªi aduceþi-vã aminte de binefacerile lui Allah; poate cã voi o sã
izbândiþi!"(106)

70. Au zis ei: "Ai venit la noi pentru ca noi sã-L adorãm pe Allah
singur ºi sã pãrãsim ceea ce au adorat pãrinþii noºtri? Adu asupra
noastrã cele cu care ne ameninþi, dacã tu eºti dintre cei ce spun
adevãrul!"
71. A zis el: "Veþi fi loviþi de pedeapsa ºi mânia Domnului vostru! Vã
certaþi cu mine pentru niºte nume pe care voi ºi pãrinþii voºtri le-aþi
dat(107) fãrã ca Allah sã fi pogorât în legãturã cu ele nici o dovadã?
Aºteptaþi, aºadar!(108) Dar ºi eu voi fi împreunã cu voi printre cei care
aºteaptã!"
72. ªi Noi l-am mântuit pe el ºi pe cei care au fost alãturi de el, prin
mila Noastrã, ºi i-am stârpit pe aceia care au þinut semnele Noastre
drept mincinoase ºi nu au fost credincioºi.
73. ªi [neamului] Thamud [i l-am trimis] pe fratele lor Salih, [care] le-a
zis: “O, neam al meu! Adoraþi-L pe Allah! Voi nu aveþi altã divinitate în
afara Lui! Iatã cã aveþi dovada limpede [întru aceasta] de la Domnul
vostru. Aceasta este cãmila de la Allah, dãruitã vouã drept semn(109).
Lãsaþi-o sã mãnânce pe pãmântul lui Allah ºi nu o atingeþi cu nici un
rãu, ca sã nu vã ajungã un chin dureros!
74. ªi aduceþi-vã aminte cã El v-a fãcut urmaºi ai [neamului] ’Ad ºi v-a
dat sãlaº pe acest pãmânt(110), pentru ca sã vã înãlþaþi palate(111) în
ºesurile lui ºi sã vã sãpaþi case în munþi.(112) Aduceþi-vã aminte de
binefacerile lui Allah ºi nu faceþi rãu pe acest pãmânt, aducând
stricãciune!"
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113) I-au tãiat mai întâi picioarele cu sabia, iar apoi au înjunghiat-o.
114) Pedeapsa pentru uciderea cãmilei.
115) Cu faþa spre pãmânt, fãrã viaþã.
116) Lot era nepotul lui Avraam ºi locuia în cetatea Sodoma. Allah l-a trimis

la neamul din aceastã cetate ºi din împrejurimi, pentru a-l îndemna la credinþã
în El ºi pentru a-i opri de la pãcate ºi de la pederastie, pe care nu o mai
cunoscuse alt neam pânã la ei.

117) Pe Lot ºi pe ceilalþi credincioºi.
118) Sodoma ºi Gomora.
119) Cei rãmaºi în cetate ºi nimiciþi.
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75. Dar cãpeteniile cele îngâmfate din neamul sãu au zis acelora
care erau socotiþi slabi, acelora care credeau dintre ei: "ªtiþi voi de
bunã seamã cã Salih este trimis de Domnul sãu?" Ei le-au rãspuns:
"Noi suntem cu credinþã în cele cu care a fost trimis!"
76. Dar cei îngâmfaþi au zis: "Noi, în ceea ce credeþi voi, suntem
neîncrezãtori!"
77. ªi au ologit cãmila [ºi au înjunghiat-o](113) ºi au cãlcat porunca
Domnului lor, zicând: "O, Salih, adu asupra noastrã cele cu care ne
ameninþi, dacã tu eºti dintre trimiºi!"(114)

78. Atunci i-a lovit pe ei strigãtul ºi dimineaþa au fost aflaþi zãcând
întinºi în casele lor.(115)

79. Iar el s-a întors de la ei, zicând: "O, neam al meu! Eu v-am vestit
mesajul Domnului meu ºi v-am povãþuit de bine, însã voi nu-i iubiþi pe
povãþuitori!"
80. ªi [când l-a trimis] pe Lot(116), care a zis neamului sãu: "Vã dedaþi
voi unei asemenea desfrânãri pe care nimeni, din toate lumile, nu a
mai cunoscut-o înainte de voi?
81. Voi mergeþi la bãrbaþi, în locul femeilor [în loc sã mergeþi la soþiile
voastre], pentru a vã potoli poftele! În adevãr, voi sunteþi un neam de
desfrânaþi!"
82. ªi neamul sãu nu a avut alt rãspuns decât a zis: "Scoateþi-i pe
ei(117) din cetatea voastrã!(118) Ei sunt oamenii care vor sã se þinã
neprihãniþi!"
83. ªi Noi l-am mântuit pe el împreunã cu familia lui, afarã de
muierea lui, care a fost printre cei pierduþi.(119)
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120) Ploaie de pietre ºi foc. Vezi ºi sura 11:82.
121) Numele unui trib ºi al unui oraº, în apropiere de Ma'an, pe drumul

Hedjazului.
122) Prin necredinþã ºi nelegiuire.
123) Pentru ca adepþii Adevãrului sã izbândeascã asupra adepþilor

neadevãrului.
124) Sã nu creadã.
125) Ne veþi constrânge la aceasta, chiar dacã nu voim s-o facem?
126) La rânduiala sau credinþa pãgânã.
127) Ca sã ne pãzeascã sã nu ne mai întoarcem la ea.
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84. ªi Noi am lãsat sã cadã peste ei ploaie(120). Deci priveºte cum a
fost sfârºitul nelegiuiþilor!
85. ªi la Madyan(121) [I l-am trimis] pe fratele lor ªuayb, care le-a zis:
“O, neam al meu! Adoraþi-L pe Allah! Voi nu aveþi altã divinitate în
afara Lui! Iatã cã v-a venit o dovadã limpede [pentru aceasta] de la
Domnul vostru! Deci, daþi mãsurã ºi greutate dreaptã ºi nu daþi
oamenilor mai puþin din lucrurile [care li se cuvin] lor! ªi nu faceþi
stricãciune pe pãmânt, dupã buna lui întocmire!(122) Aceasta este mai
bine pentru voi, dacã sunteþi credincioºi!
86. ªi nu vã aºezaþi în fiecare drum, ca sã ameninþaþi ºi sã-l
împiedicaþi de la calea lui Allah pe cel care crede în El ºi sã cercaþi sã
o faceþi strâmbã! Aduceþi-vã aminte cã voi aþi fost puþini ºi cã El v-a
înmulþit! ªi priviþi cum a fost sfârºitul fãcãtorilor de stricãciune!
87. Dacã o parte dintre voi a crezut în [mesajul] cel cu care eu am
fost trimis, dar o altã parte nu crede, atunci aveþi rãbdare pânã ce
Allah va judeca între noi(123), cãci El este cel mai bun dintre
judecãtori!".
88. Dar au zis cãpeteniile din neamul lui, care se semeþeau(124): "Te
vom alunga, o ªuayb, pe tine ºi pe aceia care cred împreunã cu tine,
afarã din cetatea noastrã! Sau vã întoarceþi la religia noastrã!". Însã el
le-a rãspuns: "Chiar dacã nu voim s-o facem?(125)

89. Am nãscoci minciuni împotriva lui Allah, dacã ne-am întoarce la
religia voastrã dupã ce Allah ne-a mântuit de ea(126). Noi nu trebuie sã
ne întoarcem la ea  decât dacã voieºte Allah, Domnul nostru [sã ne
ducã în rãtãcire]! Însã Domnul nostru cuprinde toate lucrurile cu ºtiinþa
Sa. Noi în Allah ne încredem!(127) Doamne, judecã între noi ºi între
neamul nostru întru dreptate, cãci Tu eºti cel mai bun dintre jude-
cãtori!".
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128) Morþi.
129) În casele lor.
130) Ar fi avut parte de ploaia cerului ºi de roadele pãmântului.
131) Pe profeþi.
132) I-am pedepsit.
133) Pentru pãcatele pe care le-a sãvârºit.
134) Menþionate mai înainte.
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90. Au zis atunci cãpeteniile care nu credeau din neamul lui: "Dacã-l
urmaþi pe ªuayb, atunci [sã ºtiþi cã] voi sunteþi pierduþi!"
91. ªi i-a lovit cutremurul ºi dimineaþa i-a gãsit zãcând întinºi în casele
lor(128).
92. Cei care l-au socotit pe ªuayb mincinos au fost ca ºi când n-ar fi
petrecut niciodatã în ele.(129) Aceia care l-au socotit pe ªuayb
mincinos, aceia au fost pierduþi!
93. S-a întors de la ei ºi le-a zis: O, neam al meu! Eu doarã v-am
vestit mesajele Domnului meu ºi v-am sfãtuit pe voi! Cum sã mã
întristez eu pentru un neam de necredincioºi?!"
94. ªi Noi nu am trimis nici un profet într-o cetate fãrã sã nu fi lovit
poporul ei cu nenorocire ºi stricãciune, pentru ca ei sã se roage
[pentru iertare],
95. Apoi am schimbat rãul cu bine, astfel încât ei au crescut în numãr
ºi în bogãþie ºi au zis: "I-au atins ºi pe pãrinþii noºtri nenorocirea ºi
îndestularea!". Atunci i-am luat Noi pe neaºteptate, fãrã ca ei sã-ºi
dea seama.

96. Dacã neamurile acestor cetãþi ar fi crezut ºi ar fi avut fricã,
atunci Noi le-am fi dãruit binecuvântãri din cer ºi de pre pãmânt(130).
Însã ei i-au socotit mincinoºi(131) ºi din aceastã pricinã Noi i-am
apucat(132) pentru ceea ce au agonisit.(133)

97. Oare locuitorii cetãþilor(134) erau siguri cã nu va veni peste ei
pedeapsa Noastrã, în timpul nopþii, pe când ei dormeau?

98. Oare locuitorii cetãþilor erau siguri cã nu va veni peste ei
pedeapsa Noastrã în plinã zi, pe când ei se veseleau?
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135) În sensul cã El îi poate nimici pe robii Lui tocmai atunci când ei se
aºteaptã mai puþin.

136) Pe care Allah l-a nimicit pentru pãcatele fiilor lui.
137) Astfel încât sã nu mai primeascã nici o povaþã ºi nici o credinþã.
138) Cele menþionate în versetele anterioare, adicã ale neamurilor lui Noe,

'Ad, Thamud, ale neamurilor lui Lot ºi ªuayb.
139) Dupã mesagerii pe care i-am pomenit mai înainte.
140) Semnele ºi minunile profeþiei.
141) Titlul regilor Egiptului, în vremea lui Moise.
142) Faþã de semnele Noastre.
143) M-a trimis la tine fãcãtorul tuturor lucrurilor ºi stãpânul lor.
144) Semn de la El, care dovedeºte adevãrul spuselor mele.
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99. Oare se credeau ei la adãpost de viclenia lui Allah?(135) Dar nu se
poate socoti la adãpost de vicleºugurile lui Allah decât neamul celor
pierduþi!
100. Oare nu le-a fost limpede celor care au primit pãmântul ca
moºtenire de la neamul lui de dinainte(136) cã Noi, dacã voim, putem
sã-i pedepsim pentru pãcatele lor ºi sã le pecetluim inimile(137), ca ei
sã nu mai audã nimic?
101. Iatã aceste cetãþi(138), ale cãror istorii þi le povestim! Trimiºii lor
au venit la ei cu semne limpezi, însã ei nu au voit sã creadã în ceea ce
socotiserã mai înainte a fi minciunã. Aºa pecetluieºte Allah inimile
necredincioºilor!
102. Noi nu i-am gãsit pe cei mai mulþi dintre ei þinând un legãmânt,
ci pe cei mai mulþi dintre ei i-am aflat abãtuþi din drum.
103. Apoi, dupã ei(139), Noi l-am trimis pe Moise cu semnele
Noastre(140) la Faraon(141) ºi la dregãtorii lui, însã ei s-au arãtat nedrepþi
faþã de ele.(142) Priveºte, darã, cum a fost sfârºitul fãcãtorilor de
stricãciuni!
104. ªi a zis Moise: "O, Faraon! Eu sunt un trimis al Stãpânului lumi-
lor(143),
105. Se cuvine, aºadar, sã nu spun nimic alta pe seama lui Allah
decât numai adevãrul. Am venit la voi cu dovadã limpede(144) de la
Domnul vostru, deci trimite cu mine pe fiii lui Israel!"
106. A zis [Faraon]: "Dacã ai venit cu un semn, atunci adu-l dacã eºti
dintre cei care spun adevãrul!"
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145) Un ºarpe adevãrat, mare.
146) A scos mâna sa din deschizãtura veºmântului.
147) De un alb mai strãlucitor decât lumina soarelui.
148) Din pãmântul Egiptului, prin vrãjile lui.
149) Amânã luarea hotãrârii de pedepsire a lor ºi nu te grãbi, pânã ce nu se

va dovedi neputinþa lor!
150) I-au fãcut sã-ºi închipuie ceea ce nu exista în realitate.
151) Toiagul lui Moise prefãcut în ºarpe.
152) Ceea ce îºi închipuiau cã e adevãrat ºi, de fapt, era fals, adicã toiegele

lor prefãcute în ºerpi.
153) S-a confirmat incapacitatea lor de a face ceea ce putea face Moise.
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107. Atunci a aruncat toiagul sãu ºi, iatã, cã el era un ºarpe vãdit.(145)

108. ªi a scos mâna sa(146) ºi, iatã, ea era albã(147) pentru cei care
priveau.
109. Au zis atunci dregãtorii din neamul lui Faraon: "Acesta este un
vrãjitor iscusit!
110. El voieºte sã vã scoatã pe voi din pãmântul vostru!"(148) "Deci ce
porunciþi?" [a întrebat Faraon].
111. Au zis ei: "Amânã-l pe el ºi pe fratele lui(149) ºi trimite în oraºe
strângãtori,
112. Care sã-i aducã la tine pe toþi vrãjitorii iscusiþi!"
113. ªi au venit vrãjitorii la Faraon ºi au zis: "Vom avea noi parte de
rãsplatã, dacã noi vom fi cei biruitori?"
114. Le-a rãspuns: “Da! ªi veþi fi voi, fãrã îndoialã, dintre cei
apropiaþi mie!”
115. [Atunci] au zis ei: "O, Moise! Vrei sã arunci tu [primul] ori suntem
noi cei care aruncã [primii]?"
116. Le-a rãspuns [Moise]: "Aruncaþi voi!" ªi când au aruncat ei, au
fermecat ochii oamenilor(150) ºi i-au înfricoºat ºi au adus vrajã mare!
117. ªi i-am revelat Noi lui Moise: "Aruncã toiagul tãu!" ªi iatã cã
el(151) a înºfãcat ceea ce ei izvodiserã.(152)

118. ªi astfel adevãrul a ieºit la ivealã(153), iar ceea ce fãceau ei a
pierit.
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154) În locul în care s-au adunat.
155) Umiliþi.
156) Când ºi-au dat seama de adevãr.
157) Vrãjile pe care le-aþi fãcut.
158) Egipt.
159) L-aþi urzit împreunã cu Moise împotriva Egiptului.
160) Îi ameninþã cu ceea ce urmeazã.
161) Adicã piciorul drept ºi mâna stângã (sau invers).
162) În Ziua Învierii (ºi nu ne pasã de ameninþãrile tale).
163) Ca sã dovedim religia Ta.
164) Supuºi Þie cu totul.
165) Cu suferinþa voastrã.
166) De Allah.

119. ªi ei [Faraon ºi dregãtorii sãi] au fost biruiþi acolo(154) ºi s-au
întors ruºinaþi.(155)

120. ªi s-au aruncat vrãjitorii, prosternându-se.(156)

121. [ªi] au zis ei: "Credem în Domnul lumilor,
122. În Domnul lui Moise ºi Aaron!"
123. A zis Faraon [atunci]: "Aþi crezut în el mai înainte ca eu sã vã fi
îngãduit? Acesta este un vicleºug(157) pe care l-aþi urzit faþã de
cetate(158), pentru ca sã scoateþi din ea poporul lui.(159) Dar veþi afla
voi în curând!(160)

124. Vã voi tãia mâinile ºi picioarele voastre cruciº(161) ºi apoi vã voi
rãstigni pe toþi!"
125. Ei au rãspuns: "Noi cãtre Domnul nostru ne întoarcem!(162)

126. Tu nu te rãzbuni pe noi decât pentru cã noi am crezut în
semnele Domnului nostru, atunci când ele ne-au venit. Doamne,
revarsã asupra noastrã rãbdare(163) ºi fã-ne pe noi sã murim cu
desãvârºire supuºi [musulmani]!"(164)

127. Au zis dregãtorii din neamul lui Faraon: "Vrei sã-i laºi pe Moise
ºi pe neamul lui sã facã stricãciune în þarã ºi sã te pãrãseascã pe tine
ºi pe zeii tãi?" A rãspuns el: "Îi vom mãcelãri pe fiii lor ºi le vom lãsa în
viaþã pe muierile lor. Noi vom fi deasupra lor, biruitori!"
128. Moise a zis cãtre neamul sãu: "Rugaþi-vã lui Allah pentru ajutor
ºi fiþi rãbdãtori(165), cãci al lui Allah este pãmântul ºi El îl dã moºtenire
cui voieºte dintre robii Sãi. Iar sfârºitul [fericit] este al celor care au
fricã."(166)
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167) Am fost umiliþi de cãtre Faraon ºi oºtenii sãi.
168) Cu mesajul tãu.
169) Pe Faraon ºi pe oºtenii sãi.
170) Fãrã sã vadã în aceasta harul lui Allah ºi fãrã sã-i aducã mulþumire.
171) Ca pedeapsã pentru faptele lor rele.
172) Torenþi uriaºi care au stricat culturile sau moartea violentã.
173) Care au devorat frunzele ºi roadele rãmase dupã potop.
174) Pãduchii propriu-ziºi sau insectele mici care aduc daune culturilor.
175) Broaºtele s-au înmulþit ºi s-au risipit pretutindeni, intrând în case, în

mâncare, în apã ºi chiar în gurile lor atunci când vorbeau.
176) Apa se preschimba în sânge ºi oamenii nu mai puteau sã bea din ea.
177) Pânã la termenul sorocit, constând în momentul nimicirii lor prin înecarea

în mare.
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129. [ªi] i-au rãspuns ei: “Am avut de îndurat(167) înainte ca tu sã vii la
noi(168), ca ºi dupã ce ai venit la noi!” Dar [Moise] le-a rãspuns: “S-ar
putea ca Domnul vostru sã-l nimiceascã pe duºmanul vostru(169) ºi sã vã
facã pe voi stãpâni pe acest pãmânt pentru ca sã vadã cum faceþi
voi!”
130. ªi am cercat Noi pe neamul lui Faraon cu ani de foamete ºi cu
lipsã de roade, poate cã vor lua aminte!
131. ªi când aveau parte de bine, atunci ziceau ei: "Aceasta ni se
cuvine nouã!"(170) Iar dacã se abãtea asupra lor ceva rãu, atunci
vedeau semn rãu în Moise ºi în cei care erau cu el. Însã semnele lor se
aflã la Allah(171), dar cei mai mulþi dintre ei nu ºtiu!
132. ªi au zis ei: "Orice semne ne vei aduce, ca sã ne farmeci cu ele,
noi nu-þi vom fi þie credincioºi!"
133. ªi am trimis Noi asupra lor potopul(172), lãcustele(173), pãdu-
chii(174), broaºtele(175) ºi sângele(176), ca semne desluºite, dar ei s-au
îngâmfat ºi au fost un neam de pãcãtoºi.
134. ªi când venea asupra lor pedeapsa, ziceau ei: "O, Moise! Roa-
gã-te pentru noi Stãpânului tãu, dupã legãmântul pe care l-a fãcut cu
tine! ªi de ne vei izbãvi de pedeapsã, vom crede în tine ºi-i vom lãsa
sã plece împreunã cu tine pe fiii lui Israel!"
135. Iar când i-am izbãvit Noi de pedeapsã pânã la un termen
stabilit, pe care ei trebuia sã-l atingã(177), iatã cã ei au cãlcat
fãgãduinþa.
136. Deci ne-am rãzbunat pe ei ºi i-am înecat în mare, pentru cã ei
au luat de minciunã semnele Noastre ºi au fost nepãsãtori faþã de ele.
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178) Prin înrobire ºi uciderea fiilor.
179) Promisiunea fãcutã de Allah fiilor lui Israel cã îl va nimici pe Faraon.
180) Din imobile ºi palate.
181) Din grãdini sau edificii.
182) În care s-au înecat duºmanii lor. Este vorba de Marea Roºie.
183) Un idol.
184) Mãreþia puterii divine, pe care nu o are decât Allah cel Unic.
185) Adoratorii acelor idoli.
186) Adorarea idolilor.
187) Lumile din vremea lor.
188) Allah i-a poruncit lui Moise sã urce pe muntele Tor pentru a-i da legile

pe care  le-a scris pentru neamul sãu. A urcat Moise pe munte ºi a rãmas acolo
patruzeci de zile, în care a adus tablele pe care a scris legile lor.

137. ªi pe oamenii care au fost oprimaþi(178) i-am fãcut moºtenitori
peste þinuturile de rãsãrit ale pãmântului ºi peste þinuturile lui de
apus, pe care Noi le-am binecuvântat. Iar cuvântul cel mai frumos al
Domnului tãu asupra fiilor lui Israel s-a împlinit(179) pentru cã au fost
statornici. ªi Noi am nimicit ceea ce au durat Faraon ºi neamul sãu(180)

ºi ceea ce ei au ridicat.(181)

138. ªi i-am fãcut Noi pe fiii lui Israel sã treacã Marea.(182) ªi au venit
ei la un neam care se închina unor idoli. Atunci i-au zis ei: “O, Moise!
Fã-ne nouã un zeu(183), aºa cum au ºi ei zei!” Dar el le-a rãspuns: “Voi
sunteþi un neam de neºtiutori!(184)

139. Cele în care petrec aceºtia(185) pierdute sunt ºi în deºert este
ceea ce fac ei!"(186)

140. A [mai] zis el: “Sã vã caut vouã o altã divinitate în afara lui Allah,
care v-a pus pe voi mai presus de toate lumile?”.(187)

141. [Aduceþi-vã voi aminte cã] Noi v-am izbãvit de neamul lui Faraon
care v-a supus la cel mai rãu chin, i-a mãcelãrit pe fiii voºtri ºi le-a
lãsat în viaþã pe muierile voastre. Aceasta a fost grea încercare de la
Domnul vostru!
142. ªi Noi i-am hotãrât lui Moise dupã treizeci de nopþi, pe care
le-am întregit cu încã alte zece, astfel încât termenul fixat de Domnul
sãu venea dupã patruzeci de nopþi.(188) ªi Moise i-a zis fratelui sãu
Aaron: “Þine-mi locul la neamul meu ºi fii cu dreptate ºi nu urma
drumul celor care aduc stricãciune!”

7 • SURAT AL-’A’RAF



234

189) ªi de va rãmâne pe locul sãu nemiºcat, cînd Mã voi arãta lui, ºi nu se
va cutremura, atunci Mã vei vedea.

190) Pentru cã am cutezat sã cer sã Te vãd.
191) Când te-am ales sã-þi transmit mesajul Meu ºi sã vorbesc cu tine.
192) Îngãduite ºi interzise.
193) Cu hotãrâre de a acþiona în conformitate cu ele.
194) Dupã plecarea lui Moise la întâlnirea hotãrâtã cu Domnul sãu, neamul

lui a fãcut un viþel din podoabele de aur, care datoritã unui curent de aer ce
trecea prin interiorul lui scotea un sunet ce semãna cu mugetul, dar el era un
trup lipsit de viaþã.
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143. ªi când a venit Moise la timpul hotãrât de Noi ºi a vorbit cu el
Domnul sãu, a zis el: "Doamne, aratã-Te mie ca sã Te vãd!". I-a
rãspuns lui: "Tu nu Mã vei putea vedea, dar priveºte la Munte ºi de va
rãmâne el neclintit, atunci Mã vei vedea!"(189) ªi când s-a arãtat
Domnul sãu Muntelui, l-a prefãcut în pulbere, iar Moise s-a prãbuºit
leºinat. Iar când ºi-a venit în fire, a zis: "Mãrire Þie! Mã întorc la Tine
cãindu-mã(190) ºi sunt cel dintâi dintre credincioºi!"
144. A grãit [Allah]: "O, Moise! Te-am ales, dintre toþi oamenii,
pentru mesajele Mele ºi pentru cuvintele Mele!(191) Deci primeºte ceea
ce-þi dau ºi fii dintre cei mulþumitori!"
145. ªi Noi i-am scris pe table îndemnare despre toate lucrurile ºi
tâlcuire despre toate lucrurile.(192) “Þine-le, aºadar, cu putere(193) ºi po-
runceºte neamului tãu sã primeascã ce e mai bun în ele! Apoi vã voi
arãta vouã sãlaºul celor abãtuþi din drum.
146. Voi sã-i îndepãrtez de la semnele Mele pe cei care sunt
îngâmfaþi, pe pãmânt, pe nedrept. Chiar de-ar vedea fiecare semn, ei
tot nu cred în el. Iar dacã vãd calea cea bunã, ei nu o primesc drept
drum, dar dacã vãd calea rãtãcirii, o primesc drept drum. Aceasta
pentru cã ei þin semnele Noastre de mincinoase ºi sunt nepãsãtori faþã
de ele!
147. Iar aceia care þin de mincinoase semnele Noastre ºi întâlnirea
cu Ziua de Apoi, faptele lor sunt în deºert. Oare ar putea fi ei
rãsplãtiþi altfel decât dupã ceea ce fac?"
148. ªi neamul lui Moise a fãcut, dupã el, din podoabele lor un viþel
cu trup care avea ºi muget.(194) Oare n-au bãgat ei de seamã cã el nu
le vorbeºte ºi nu-i cãlãuzeºte pe nici un drum? L-au luat pe el(195) [drept
Dumnezeu] ºi au fost ei nelegiuiþi.
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195) Ca zeu al lor, pe care l-au adorat.
196) Faþã de Allah.
197) Pe care le aruncase de mânie ºi se spãrseserã.
198) Cei care adoraserã viþelul.
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149. ªi când s-au fost cãit ei ºi ºi-au dat seama cã au rãtãcit, au zis:
"Dacã nu se va îndura Domnul nostru de noi ºi nu ne va ierta, vom fi ºi
noi printre cei pierduþi!"
150. ªi când s-a întors Moise la neamul sãu, mâniat ºi întristat, a zis
el: “Mare rãu aþi sãvârºit voi în lipsa mea! Aþi voit voi sã grãbiþi
porunca Domnului vostru?” ªi a aruncat tablele, l-a apucat de cap pe
fratele sãu ºi l-a tras spre el. ªi a zis [Aaron]: “O, fiu al mamei mele!
Poporul m-a þinut de slab ºi aproape a fost sã mã ucidã. Nu-i face pe
duºmani sã se bucure de nenorocirea mea ºi nu mã pune pe mine
alãturi de neamul celor nelegiuiþi!”
151. A zis: "Doamne, iartã-mi mie ºi fratelui meu ºi lasã-ne pe noi sã
intrãm întru îndurarea Ta, cãci Tu eºti cel mai Îndurãtor dintre cei
îndurãtori".
152. Pe cei ce au primit [au adorat] viþelul îi va ajunge mânie de la
Domnul lor ºi înjosire în aceastã viaþã. Astfel îi rãsplãtim Noi pe cei
care nãscocesc [idoli],
153. Dar cu aceia care au sãvârºit fapte rele, dar dupã aceea s-au
cãit(196) ºi au crezut, Domnul Tãu este - dupã aceea - Iertãtor,
Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
154. ªi dupã ce s-a potolit mânia lui Moise, a luat tablele.(197) În
scrisul lor era cãlãuzire ºi îndurare pentru aceia care se tem de
Domnul lor.
155. ªi a ales Moise ºaptezeci de bãrbaþi din neamul sãu pentru
timpul întâlnirii cu Noi. ªi când i-a lovit cutremurul [de pãmânt], a zis
el: "Doamne, dacã Tu ai fi voit, i-ai fi putut pierde mai dinainte, ca ºi
pe mine. Oare vrei Tu sã ne pierzi pentru ceea ce au sãvârºit cei
nelegiuiþi dintre noi?(198) Aceasta nu este decât o încercare de la Tine,
cu care-i duci în rãtãcire pe cei care Tu voieºti ºi îi cãlãuzeºti pe cei
care Tu voieºti. Tu eºti Ocrotitorul nostru. Deci iartã-ne nouã ºi îndurã-
Te de noi, cãci Tu eºti cel mai bun dintre iertãtori!
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199) Care nu a primit învãþãturã de la oameni ºi care nu ºtia nici sã scrie, nici
sã citeascã [Muhammed].

200) Cum sunt carnea de porc, mortãciunea ºi sângele.
201) În Profet.
202) Coranul.
203) Neamul lui Moise.
204) În deºert.
205) Pentru a-i apãra de dogoarea soarelui.
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156. Prescrie pentru noi binele în aceastã lume, ca ºi în Viaþa de
Apoi! Noi, iatã cã ne întoarcem la Tine, cãindu-ne". A grãit [Allah]:
"Cu pedeapsa Mea îi ajung pe cei care voiesc Eu, iar îndurarea Mea
cuprinde toate lucrurile. ªi Eu voi prescrie pentru aceia care au fricã
ºi achitã Dania [Az-Zakat] ºi cei care cred în semnele Noastre,
157. Pentru aceia care îl urmeazã pe trimis, profetul neînvãþat(199),
despre care aflã scris la ei în Tora ºi în Evanghelie. El le porunceºte
ceea ce este bine ºi-i opreºte de la ceea ce este urât, le îngãduie lor
bunãtãþile ºi le opreºte lor pe cele necurate(200) ºi-i uºureazã pe ei de
povara lor ºi de lanþurile care au fost asupra lor. Cei ce cred în el(201) ºi
îl susþin ºi îl ajutã ºi urmeazã lumina(202) care a fost pogorâtã cu el,
aceia vor fi izbânditori".
158. Spune: “O, oameni! Eu sunt pentru voi toþi trimisul lui Allah,
cãruia îi aparþine împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului. Nu existã altã
divinitate în afarã de El! El dã viaþã ºi El dã moarte. Deci credeþi în
Allah ºi în trimisul Sãu, profetul cel neînvãþat, care crede în Allah ºi în
cuvintele Sale! ªi urmaþi-l! Poate cã veþi fi cãlãuziþi!”
159. ªi în neamul lui Moise este o comunitate care-i cãlãuzeºte [pe
ceilalþi] cãtre Adevãr ºi cu el judecã, dupã dreptate.
160. ªi Noi i-am împãrþit(203) în douãsprezece seminþii, comunitãþi, ºi
i-am revelat lui Moise, atunci când neamul sãu i-a cerut de bãut
[apã](204): “Loveºte cu toiagul tãu în stâncã!” ªi iatã cã au þâºnit din ea
douãsprezece izvoare, încât fiecare seminþie ºtia locul sãu de bãut. ªi
le-am fãcut umbrã cu nourii(205) ºi am pogorât asupra lor mana ºi
prepeliþele, [zicând]: “Mâncaþi din bunãtãþile pe care vi le-am dat ca
hranã!” ªi nedreptatea lor nu Ne-a atins pe Noi, ci cu ei înºiºi s-au
nedreptãþit.
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206) De cãtre Moise.
207) Ierusalim.
208) Poarta cetãþii.
209) Vezi ºi 2:57-59
210) Întreabã-i pe evrei.
211) Un grup dintre evreii evlavioºi.
212) Asupra iudeilor.
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161. ªi când li s-a spus(206): "Locuiþi în aceastã cetate(207) ºi mâncaþi
din ea de oriunde voiþi, dar spuneþi: "Iertare!" ªi intraþi pe poartã(208),
prosternându-vã! Noi vom ierta pãcatele voastre ºi le vom dãrui ºi mai
mult acelora care fac bine!".
162. Dar aceia care au fost nelegiuiþi dintre ei au schimbat cu un altul
cuvântul care li se spusese. Atunci, Noi am trimis asupra lor pedeapsã
din cer, pentru cã au fost nelegiuiþi.(209)

163. Întreabã-i pe ei(210) despre cetatea care era aºezatã lângã Mare,
când ei au cãlcat Sabatul! Peºtii au venit la ei în ziua Sabatului, ieºind
la suprafaþã; dar în ziua când nu era Sabat, n-au venit la ei. Astfel
i-am încercat Noi pentru abaterea lor din drum.
164. ªi când a zis o mulþime dintre ei(211) “De ce îndemnaþi un neam
pe care Allah voieºte sã-l nimiceascã sau sã-l osândeascã la un chin
greu?”, au rãspuns [ceilalþi]: “Pentru dezvinovãþire la Domnul vostru; ºi
poate cã ei vor avea fricã!”
165. ªi când au uitat ceea ce li s-a poruncit, i-am mântuit Noi pe cei
care au oprit de la rãu ºi i-am osândit pe cei care au fost nelegiuiþi la
chin aspru, pentru abaterea lor din drum.
166. ªi pentru cã totuºi au cãlcat ceea ce le fusese oprit, le-am zis
Noi: "Fiþi maimuþe demne de dispreþ!"
167. ªi [ºtii] când Domnul tãu a vestit cã El va trimite asupra lor(212)

pe cineva care sã-i cerce cu grea osândã pânã în Ziua Învierii! Domnul
tãu este repede la pedeapsã, dar El este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur,
Rahim].
168. ªi Noi i-am împãrþit în comunitãþi pe pãmânt. Unii dintre ei
sunt drepþi, iar alþii sunt mai puþin de-atât. ªi i-am cercat cu bune ºi
rele, doar-doar se vor întoarce [la calea cea bunã].
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213) Tora.
214) Tot ceea ce înseamnã pãcat.
215) Muntele Tor.
216) Un nor.
217) În textul arab apare cuvântul Zuhur, plural de la zahr "spate, spinare".
218) Allah a fãcut legãmânt cu urmaºii lui Adam, când ei se aflau în lumea

invizibilã, ca ei sã-L socoteascã a fi unic ºi sã se supunã rânduielilor Sale. Allah a
introdus acest lucru în natura lor ºi ei au fãcut mãrturie în acest sens ºi I-au dat
Domnului lor fãgãduinþã întru aceasta, dupã ce Allah i-a fãcut sã înþeleagã cã acest
legãmânt le este luat pentru ca ei sã nu spunã în Ziua Învierii cã n-au avut
cunoºtinþã de el sau cã pãrinþii lor au fost rãtãciþi ºi au rãtãcit ºi ei, asemenea lor.
Allah a luat fãgãduinþã de la fiecare dintre ei.

219) La Adevãr.
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169. Apoi, dupã ei au venit urmaºi care au moºtenit Cartea(213), însã
ei aleg ceea ce este mai josnic(214) în aceastã lume, zicând: “Ni se va
ierta nouã!” ªi dacã [lucruri] asemãnãtoare acestuia li se oferã lor, ei le
primesc. Oare nu s-a încheiat cu ei legãmântul Cãrþii, ca ei sã nu punã
pe seama lui Allah decât Adevãrul? ªi-au cercetat ei ce se aflã într-
însa. Dar Casa din Lumea de Apoi este mai bunã pentru cei care au
fricã! Oare nu voiþi sã pricepeþi?
170. Iar cei ce se þin de Carte ºi împlinesc Rugãciunea [As-Salat], [sã
ºtie cã] Noi nu lãsãm sã se piardã rãsplata celor cuvioºi!
171. ªi când am ridicat Noi Muntele(215) deasupra lor, ca ºi când ar
fi fost un umbrar(216), ºi ei ºi-au închipuit cã va cãdea peste ei, [le-am
zis]: "Þineþi cu putere ceea ce v-am dat ºi aduceþi-vã aminte de ceea
ce se aflã înlãuntru! Poate cã voi vã veþi teme!"
172. ªi când Domnul tãu a scos urmaºi din fiii lui Adam, din coastele
lor(217), ºi le-a cerut sã mãrturiseascã ei înºiºi, [zicându-le]: "Nu sunt Eu
Domnul vostru?", au rãspuns ei: "Ba da, facem mãrturie!", pentru ca
voi sã nu spuneþi în Ziua Învierii: Noi am fost fãrã grijã de
aceasta(218)!".
173. Sau sã nu spuneþi “Pãrinþii noºtri au fost politeiºti mai înainte,
iar noi suntem urmaºi dupã ei. Vrei Tu sã ne pierzi pentru ceea ce au
fãcut cei mincinoºi?”.
174. Astfel facem Noi semnele limpezi; poate cã ei se vor
întoarce(219).
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220) Prin semnele Noastre.
221) Aceºtia sunt cei necredincioºi dintre ei.
222) Ei nu se folosesc de simþurile cu care Allah i-a înzestrat pentru a se cãlãuzi.
223) Cele nouãzeci ºi nouã de epitete sau nume sublime ale lui Allah. Conform

unui hadis, acela care le ºtie pe toate va ajunge în Paradis.
224) Le deformeazã ºi se abat cu ele de la adevãr. Aluzie la faptul cã pãgânii

legau numele unor idoli de numele lui Allah: Idolul Al-Lat era asociat cu numele
lui Allah, idolul Uzza era asociat cu epitetul Al-Aziz (Puternicul), iar idolul Manat
era asociat cu epitetul Al-Mannan (Binefãcãtorul).

225) Pentru a ajunge în Paradis.
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175. Istoriseºte-le lor vestea despre acela cãruia Noi i-am dat
semnele Noastre, dar el s-a abãtut de la ele. ªeitan ºi l-a supus ºi
astfel el s-a aflat printre cei rãtãciþi
176. Dacã Noi am fi voit, l-am fi ridicat prin ele(220), însã el a înclinat
spre pãmânt ºi a urmat poftei sale. Pilda lui este asemenea pildei
câinelui: dacã-l alungi, el scoate limba gâfâind; dacã-l laºi în pace, tot
scoate limba gâfâind. Aceasta este pilda acelora care socotesc sem-
nele Noastre mincinoase. Istoriseºte-le, darã, povestea; poate cã ei
vor cugeta!
177. Rea pildã este [aceasta] a neamului celor care au luat semnele
Noastre drept minciuni ºi împotriva lor înºiºi au sãvârºit ei
nedreptatea.
178. Acela pe care îl cãlãuzeºte Allah este bine ocârmuit, iar aceia pe
care îi duce întru rãtãcire sunt pierduþi.
179. Noi am fãcut pentru Gheena pe mulþi dintre djinni ºi
oameni(221). Ei au inimi, dar nu pricep cu ele; ei au ochi, dar nu vãd cu
ei; ei au urechi, dar nu aud cu ele(222). Aceºtia sunt asemenea
dobitoacelor, ba ei sunt chiar ºi mai rãtãciþi. Aceºtia sunt nepãsãtori.
180. Ale lui Allah sunt numele cele mai frumoase(223)! Chemaþi-L cu
ele ºi depãrtaþi-vã de aceia care schimonosesc numele Lui(224)! Ei vor fi
rãsplãtiþi dupã ceea ce fac!
181. ªi printre aceia pe care Noi i-am creat(225) se aflã o comunitate
ce cãlãuzeºte dupã adevãr ºi prin el purcede cu dreptate.
182. Pe aceia care socotesc semnele Noastre mincinoase îi vom duce
treptat [cãtre pieire], prin mijloace pe care ei nu le ºtiu.
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226) Cuvintele sunt adresate pãgânilor mekkani din neamul Qurayº.
227) Profetul Muhammed.
228) Aºa cum pretindeau adversarii sãi.
229) Un profet care avertizeazã în mod clar.
230) Pieirea lor sã fie aproape, iar ei se aflã în cea mai jalnicã stare?
231) Dupã Coran, dacã au crezut în el?
232) În necredinþa lor.
233) Mekkanii.
234) Despre momentul Zilei de Apoi.
235) Profetul este, de fapt, interesat sã ºtie când va sosi Ziua Învierii.
236) Se adreseazã lui Muhammed.
237) Eu nu sunt decât un trimis ºi nu ºtiu necunoscutul. Prin acest verset s-a

dat o replicã tuturor acelora care pretindeau cã ar ºti necunoscutul ºi ar putea
prezice viitorul. Dacã Profetul însuºi mãrturiseºte cã el nu-l cunoaºte, atunci cum
ar putea cuteza altcineva sã pretindã acest lucru?
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183. Voi sã le dau lor un rãgaz, însã viclenia Mea este temeinicã(226).
184. Oare nu pricep ei? În tovarãºul lor(227) nu este pic de
nebunie!(228) El nu este decât un prevenitor limpede(229).
185. Oare nu vãd ei împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului ºi [toate]
lucrurile pe care le-a creat Allah ºi cã s-ar putea ca sorocul lor sã fie
aproape?(230) În ce cuvinte vor crede ei dupã aceasta?(231)

186. Aceia pe care Allah îi duce în rãtãcire nu au ocârmuitor, iar El îi
lasã sã rãtãceascã în nelegiuirea lor(232).
187. Ei(233) Te vor întreba despre Ceas(234): "Când va veni el?"
Spune: "Numai la Domnul meu este ºtirea despre el. Numai El îl va
descoperi la timpul lui. Va fi el greu pentru ceruri ºi pentru pãmânt ºi
nu va veni asupra voastrã decât pe neaºteptate". Te întreabã de parcã
tu ai fi interesat [sã ºtii](235). Spune: "Numai la Allah se aflã ºtirea
despre el!". Dar cei mai mulþi oameni nu ºtiu.
188. Spune(236): "Eu nu stãpânesc nici un folos pentru mine ºi nici o
stricãciune, în afarã de ceea ce voieºte Allah. Dacã eu aº fi ºtiut
necunoscutul, aº avea prisosinþã de bunuri ºi nu m-ar atinge rãul. Dar
eu nu sunt decât un prevestitor ºi un binevestitor pentru oamenii care
cred(237).
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238) Aici este vorba despre idolatrii din neamul lui Adam.
239) Cãci aceºti idoli nu aud chemarea voastrã.
240) Sunt fãpturi ca ºi voi, fãrã nici o putere.
241) Coranul.
242) Îi ajutã ºi nu-i pãrãseºte.
243) Adicã idolii.
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189. El este Cel care v-a creat dintr-un singur suflet ºi din el a fãcut-
o ºi pe perechea lui, lângã care el sã poatã gãsi liniºte. ªi când el s-a
împreunat cu ea, a purtat ea o sarcinã uºoarã ºi putea umbla cu ea.
Dar când s-a simþit mai grea, au strigat ei amândoi [rugându-se] cãtre
Allah, Domnul lor: "De ne vei dãrui un [copil] bun, vom fi noi dintre cei
mulþumitori!".
190. ªi când le-a dãruit lor un [copil] bun(238), I-au fãcut Lui asociaþi,
ca rãsplatã pentru ceea ce le-a dat. Dar Allah s-a înãlþat deasupra
celor pe care I-au asociat [Lui].
191. Îi asociazã [Lui lucruri] ce nu creeazã nimic ºi care ele [însele]
sunt create
192. ªi care nu-i pot ajuta pe ei cu nimic ºi nici lor înºiºi nu-ºi pot fi
de ajutor?
193. Iar de-i chemaþi la drumul cel drept, ei nu vã urmeazã. Tot una
este pentru voi de-i chemaþi ori de pãstraþi tãcere!(239)

194. Aceia pe care voi îi invocaþi în locul lui Allah sunt robi asemenea
vouã(240). Invocaþi-i, aºadar, ºi sã vã rãspundã, dacã voi sunteþi cu
adevãrul!
195. Au ei, oare, picioare cu care sã meargã? Sau au ei mâini cu
care sã loveascã? Sau au ei ochi cu care sã vadã? Sau au ei urechi cu
care sã audã? Spune: “Chemaþi-i pe asociaþii voºtri ºi apoi folosiþi
viclenia împotriva mea ºi nu-mi daþi nici un rãgaz!”
196. Ocrotitorul meu este Allah Cel care a pogorât Cartea(241) ºi El
ia asupra Sa [ocrotirea] celor evlavioºi(242).
197. Aceia pe care îi chemaþi în locul Lui(243) nu vor putea sã vã ajute
ºi nici lor înºiºi nu-ºi vor putea fi de ajutor.
198. Iar dacã-i chemi la calea cea dreaptã, ei nu aud. Îi vezi cum se
uitã la tine, ei însã nu vãd.



242

244) ªi nu te mânia!
245) O ispitã diavoleascã.
246) Coranul.
247) În acest verset se adreseazã Profetului Muhammed.
248) Cei care neglijeazã sã-L pomeneascã pe Allah.
249) Dupã acest ultim verset, în recitarea liturgicã a Coranului urmeazã pros-

ternarea. Aceastã prosternare se gãseºte în paisprezece locuri din Coran. Aici este
vorba de prima prosternare.
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199. Fii cu iertare(244), porunceºte ceea ce este bun ºi îndepãrteazã-
te de neºtiutori!
200. ªi dacã vreodatã ªeitan te îmboldeºte, ispitindu-te la rãu, cautã
refugiu la Allah, cãci El este Cel care Aude Totul [ºi] Bineºtiutor
[Sami', 'Alim].
201. Aceia care au fricã [de Allah], când îi atinge ceva rãu din partea
lui ªeitan(245), îºi aduc aminte ºi iatã cum ei vãd [primejdia].
202. Însã pe fraþii lor îi împing [ºeitanii] în rãtãcire, încât apoi ei nu se
mai pot opri.
203. ªi când lor nu le aduci semn, atunci zic ei: "Nu-l nãscoceºti tu?".
Spune: "Eu nu urmez decât ceea ce-mi este revelat de Domnul meu!"
Acestea(246) sunt dovezi limpezi de la Domnul vostru, ocârmuire ºi
îndurare pentru un neam [de oameni] care cred!
204. ªi când este citit Coranul, atunci ascultaþi-l cu atenþie ºi pãstraþi
tãcere, poate cã voi veþi avea parte de îndurare [de la Allah]!
205. Pomeneºte-L pe Domnul tãu în sufletul tãu(247), cu umilinþã ºi
fricã, fãrã a o rosti cu glas tare, atât dimineaþa cât ºi seara, ºi nu fi
dintre cei nepãsãtori(248)!
206. Chiar ºi cei ce sunt aproape de Domnul tãu nu se socotesc prea
mari pentru a-L adora pe El, ci ei Îl preamãresc ºi se prosterneazã
dinaintea Lui(249).
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8    SURAT AL-'ANFAL(1)

(Medinitã [88]; 75 versete)(2)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ei te întreabã(3) despre prãzi. Spune(4): "Prãzile sunt ale lui Allah ºi
ale Trimisului!(5)" ªi fiþi cu fricã de Allah, fiþi cu pace între voi(6) ºi fiþi
cu supunere faþã de Allah ºi faþã de Trimisul Sãu(7), dacã sunteþi
credincioºi!
2. Ci cu adevãrat, credincioºi sunt aceia ale cãror inimi se cutremurã(8)

când se pomeneºte [numele lui] Allah ºi a cãror credinþã sporeºte când
li se citesc versetele Lui ºi se încred în Domnul Lor.(9)

3. ªi aceia care plinesc Rugãciunea [As-Salat](10) ºi dau milostenie [pe
calea lui Allah] din cele cu care Noi i-am înzestrat(11).
4. Aceºtia sunt cu adevãrat credincioºi ºi ei au trepte la Domnul
lor(12), precum ºi iertare ºi câºtig din belºug(13).

1) În traducere "Sura Prãzilor", dupã cuvântul 'anfal (pl. de nafal), care apare
în versetul 1 ºi dupã faptul cã ea a fost revelatã în legãturã cu prãzile capturate
în urma bãtãliei de la Badr, din anul 2 al Hegirei. Vezi ºi 3:13.

2) Dupã o interpretare, versetele 30-37 ar aparþine perioadei mekkane.
3) Companionii (as-sahaba) care au luat parte la bãtãlia de la Badr îl întreabã

pe Profet despre împãrþirea prãzilor.
4) Spune Muhammed!
5) Profetul le dãruieºte cui voieºte el, respectând voinþa lui Allah. Dupã bãtãlia

de la Badr le-a împãrþit musulmanilor în mod egal, dãruind chiar ºi mai mult
acelora care au cerut.

6) La împãrþirea prãzilor sã nu vã certaþi. Stabiliþi legãturi de înþelegere între
voi ºi evitaþi neînþelegerile!

7) În legãturã cu împãrþirea fãcutã.
8) De teama mãreþiei ºi puterii Lui.
9) ªi nu doresc pe nimeni altcineva în afarã de El.
10) Rugãciunile prescrise la vremea lor.
11) Atât sub forma Daniei impuse, cât ºi sub forma pomenilor.
12) Au poziþii înalte în Rai.
13) Prin rizq, tradus aici prin "câºtig", se are în vedere fericirea de care vor

avea parte în Paradis.
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14) Din Medina pentru incursiunea de la Badr.
15) Sã iasã pentru a se întâlni cu duºmanul. Aluzie la bãtãlia de la Badr, pe

care unii dintre credincioºi nu o doreau.
16) Aici prin Adevãr se are în vedere lupta sfântã (jihad).
17) Aluzie la o serie de detalii ale bãtãliei de la Badr. Profetul cu oastea sa a

interceptat caravana la Badr, dar datoritã abilitãþii lui Abu Sufyan, acesta a scãpat
din ambuscadã. Cu toate acestea, Profetul a hotãrât sã nu se întoarcã la Medina,
ci sã înfrunte oastea mekkanã sositã în grabã pentru a asigura protecþia caravanei.
Nepregãtiþi pentru o astfel de eventualitate, unii musulmani (conform versetului 5)
s-au temut. Ciocnirea a survenit câteva zile mai târziu cu victoria rãsunãtoare a
musulmanilor (vezi ºi 3:123 ºi nota).

18) Caravana condusã de Abu Sufyan, care se întorcea din Siria încãrcatã cu
mãrfuri, de o parte, ºi oastea condusã de Abu Jahl, sositã de la Mekka în ajutorul
ei, de cealaltã parte.

19) Caravana, pentru a pune mâna pe prãzi fãrã luptã.
20) Prin promisiunea fãcutã dreptcredincioºilor cã vor obþine victoria asupra

adversarilor lor.
21) Dar Allah le-a menit confruntarea cu oastea, pentru ca triumful Adevãrului

- adicã al noii religii - ºi înfrângerea necredinþei sã fie ºi mai evidentã.
22) Ajutorul acesta.
23) Vestire a victoriei.
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5. La fel, în numele Adevãrului te-a scos Domnul tãu din casa ta(14),
cu toate cã o parte dintre dreptcredincioºi nu erau doritori(15).
6. Ei se certau cu tine în legãturã cu Adevãrul(16), dupã ce el devenise
limpede, ca ºi când ar fi fost duºi la moarte ºi chiar ar fi vãzut-o(17).
7. [Aduceþi-vã aminte] când Allah v-a fãgãduit vouã cã una din cele
douã cete(18) va sã fie a voastrã! ªi aþi fi vrut voi sã fie a voastrã cea
care nu avea arme(19), însã Allah a voit sã adevereascã Adevãrul cu
vorbele Sale(20) ºi sã-i nimiceascã pe necredincioºi pânã la ultimul,
8. Pentru a face sã se adevereascã Adevãrul ºi sã curme neadevãrul,
cu toate cã nelegiuiþii se împotriveau(21).
9. [Aduceþi-vã aminte] când voi cereaþi ajutor Domnului vostru ºi El
v-a rãspuns numaidecât: "Eu voi sã vã vin în ajutor cu o mie de îngeri,
rânduiþi unul dupã altul"!
10. Allah nu l-a fãcut(22) decât pentru a fi bunã vestire(23), pentru ca
inimile voastre sã-ºi gãseascã liniºtea cu ea. ªi nu este victorie decât
numai de la Allah. Allah este Puternic [ºi] Înþelept [‘Aziz, Hakim].
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24) Curãþirea exterioarã.
25) Adicã ispita lui, aceasta fiind curãþirea interioarã.
26) Sã vi le fixeze pe nisip, dupã ce pãmântul devenise compact.
27) Cu care a venit în ajutorul musulmanilor.
28) Alungând ispitele de la ei ºi luptând alãturi de ei.
29) Sensul general este de "loviþi oricum este posibil!".
30) Se adreseazã necredincioºilor care vor avea parte de pedeapsã în aceastã

lume.
31) În Lumea de Apoi.
32) O oaste numeroasã în marº de luptã.
33) În ziua întâlnirii.
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11. [Aduceþi-vã aminte] când El v-a învãluit pe voi cu un somn, ca o
pavãzã din partea Sa, ºi a pogorât asupra voastrã din cer apã, ca sã
vã curãþeascã pe voi cu ea(24) ºi sã îndepãrteze de la voi murdãria lui
ªeitan(25) ºi sã vã întãreascã inimile ºi sã vã statorniceascã picioarele
cu ea(26).
12. [Aduceþi-vã aminte] când Domnul tãu le-a revelat îngerilor(27): "Eu
sunt cu voi! Întãriþi-i, aºadar, pe cei care cred(28)! Eu voi arunca
spaimã în inimile celor care nu cred! Loviþi-i, deci, peste gâturi ºi
loviþi-i peste toate vârfurile degetelor(29)!
13. Aceasta pentru cã ei s-au împotrivit lui Allah ºi Trimisului Sãu".
Iar cu aceia care se împotrivesc lui Allah ºi Trimisului Sãu, Allah este
aspru la pedeapsã.
14. Aceasta este [soarta voastrã](30)! Gustaþi-o, deci! ªi necredincioºii
vor avea parte de chinul Focului(31).
15. O, voi cei care credeþi! Dacã vã întâlniþi cu cei care nu cred [ºi ei
sunt] în mers la luptã(32), nu le întoarceþi spatele, [fugind]!
16. Iar asupra celor care în ziua aceea(33) le vor întoarce spatele
[fugind] - în afarã de cei care fac un ocoliº pentru luptã sau de aceia
care se îndreaptã spre o altã ceatã - se va abate mânia lui Allah, iar
sãlaºul lor va fi Gheena! ªi ce cumplitã soartã [vor avea ei]!
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34) Prin puterea voastrã.
35) S-a relatat cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a luat

un pumn de þãrânã în ziua bãtãliei de la Badr ºi a aruncat cu ea în feþele
oamenilor ºi a zis: Feþele s-au schimonosit ºi nu a rãmas nici un politeist cãruia sã
nu-i fi intrat þãrânã din pumnul acela, în ochi ºi în nãri, ºi atunci s-au întors ºi au
fugit ºi a fost revelat acest verset.

36) Pentru a le dãrui din harul Sãu.
37) Se adreseazã idolatrilor pentru a le spune cã hotãrârea lui Allah este deja

cunoscutã în legãturã cu umilirea ºi nimicirea lor.
38) Dacã veþi renunþa la necredinþã ºi la duºmãnirea Profetului.
39) Pentru a lupta împotriva Profetului.
40) Pentru a-l ajuta împotriva voastrã.
41) Când auziþi Coranul care vã porunceºte sã vã supuneþi Lui.
42) Aceºtia fiind ipocriþii sau idolatrii.
43) Cei care nu vor sã audã Adevãrul.
44) Cei care nu vor sã rosteascã Adevãrul.
45) Cei mai rãi pentru Allah sunt aceia care ºi-au astupat urechile, ochii ºi

minþile, pentru ca sã nu adopte religia lui Allah. Iar atunci când ºi-au blocat toate
simþurile, Allah i-a orbit.
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17. ªi nu voi i-aþi omorât(34), ci Allah i-a omorât. ªi când tu ai aruncat
[un pumn de þãrânã](35), nu tu l-ai aruncat, ci Allah l-a aruncat. ªi
aceasta ca sã-i dãruiascã pe dreptcredincioºi cu o frumoasã
dãruire(36). Allah este Cel care Aude Totul [ºi] Atoateºtiutor [Sami',
'Alim].
18. Aceasta pentru ca Allah sã slãbeascã viclenia necredincioºilor.
19. De veþi cere biruinþa [lui Allah], v-a ºi venit biruinþa [Lui](37), dar de
veþi înceta(38), e mai bine pentru voi. Însã dacã vã veþi întoarce(39), ne
vom întoarce ºi Noi(40) ºi nu vã va fi de folos oastea voastrã întru
nimic, chiar de va fi [ºi mai] numeroasã, cãci Allah este cu dreptcre-
dincioºii.
20. O, voi cei care credeþi! Fiþi cu supunere faþã de Allah ºi de
Trimisul Sãu ºi nu vã întoarceþi de la El, când îl auziþi(41)!
21. ªi nu fiþi ca aceia care au spus "Am auzit!", în vreme ce ei nu au
auzit!(42)

22. Cele mai rele vieþuitoare pentru Allah sunt surzii(43) ºi muþii(44) care
nu pricep(45).
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46) La aceºti surzi ºi muþi.
47) Argumentele ºi sfaturile.
48) Supuneþi-vã poruncilor Sale.
49) Scopul Islamului este de a insufla spiritul vieþii în comunitãþi dupã ce ele

au fost moarte - o viaþã a demnitãþii, libertãþii ºi dreptãþii.
50) Li se atrage atenþia cã Allah ºtie ceea ce se ascunde în inimile lor ºi are

puterea de a înlocui frica lor cu curajul.
51) În Ziua de Apoi ºi El vã va rãsplãti dupã faptele voastre.
52) Dar cuvântul arab fitna, tradus prin cuvântul "nenorocire", poate sã

însemne aici ºi "pedeapsã" sau "pãcat".
53) Ci îi poate lovi ºi pe alþii care se aflã în compania lor sau se amestecã cu

ei.
54) O, voi cei care l-aþi însoþit pe Profet de la Mekka la Medina (al-muhaji-

run)!
55) Pe pãmântul Mekkãi, înainte de a fugi la Medina.
56) La Medina.
57) În ziua bãtãliei de la Badr.
58) Din prãzile capturate.
59) Toate cele care se încredinþeazã oamenilor, cum sunt bunurile, familia sau

secretele.
60) O încercare din partea lui Allah, pentru a vedea dacã - din pricina lor - Îl

veþi trãda.
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23. Dacã Allah ar ºti ceva bun la ei(46), i-ar face sã audã, însã chiar
de i-ar lãsa sã audã(47), ei ar întoarce spatele, îndepãrtându-se.
24. O, voi cei care credeþi! Rãspundeþi-I lui Allah ºi Trimisului [Sãu](48),
dacã vã cheamã la ceea ce vã dã viaþã(49)! ªi sã ºtiþi cã Allah se
interpune între om ºi inima sa(50) ºi cã voi la El vã veþi aduna(51)!
25. ªi feriþi-vã de o nenorocire(52) care nu-i va atinge doar pe cei care
sunt nelegiuiþi dintre voi(53)! ªi sã ºtiþi cã Allah este aspru la pedeapsã!
26. Aduceþi-vã aminte(54) când voi eraþi puþini la numãr, slabi ºi
oprimaþi pe pãmânt(55) ºi vã temeaþi sã nu vã rãpunã oamenii, însã El
v-a dat adãpost(56) ºi v-a întãrit cu ajutorul Lui(57) ºi v-a îndestulat cu
bunãtãþi(58), pentru ca voi sã fiþi mulþumitori!
27. O, voi cei care credeþi! Nu-L vicleniþi pe Allah ºi pe Trimis! Nici
nu vicleniþi asupra celor ce v-au fost încredinþate, cu bunã ºtiinþã(59)!
28. ªi sã ºtiþi cã bunurile voastre ºi copiii voºtri nu sunt decât o încer-
care(60) ºi cã la Allah se aflã rãsplatã mare.
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61) Termen prin care este tradus cuvântul arab Furqan "Deosebitor (cãlãuzã
sau luminã)", cu ajutorul cãruia se deosebeºte Adevãrul de neadevãr.

62) Din Mekka.
63) A pune la cale ceva care sã anihileze urzelile lor.
64) Lucruri asemenea lor.
65) Aluzie la o întâmplare, probabil foarte cunoscutã mekkanilor contemporani

cu Profetul, conform cãreia regele sud-yemenit creºtin Abraha ar fi vrut sã distrugã
sanctuarul de la Ka'aba ºi în acest scop ar fi Trimis o expediþie sprijinitã de un
elefant (versiunile vorbesc chiar de mai mulþi), care în momentul sosirii la Mekka
ar fi îngenuncheat ºi ar fi refuzat sã meargã mai departe spre Ka'aba, neaccep-
tând sã se miºte decât atunci când capul sãu a fost întors în altã direcþie. În mo-
mentul acela au sosit stoluri de pãsãri dinspre mare, lãsând sã cadã pietre asupra
oºtirii invadatoare, nimicind-o în întregime. Acest episod ar fi avut loc aproximativ
în anul 570, an în care s-a nãscut ºi Profetul Muhammed. De aceea, anul respectiv
este cunoscut ºi sub numele de "anul Elefantului" ºi la acest episod se face aluzie
ºi în sura 105 - una din primele sure mekkane - care poartã chiar numele de
"Sura Elefantului" [Surat Al-Fil nr. 105]

66) Fãcându-i sã piarã pentru ceea ce i-au cerut.
67) Credincioºii din Mekka.
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29. O, voi cei care credeþi! Dacã sunteþi cu fricã de Allah, atunci El
vã va da vouã un Îndreptar(61) ºi vã va ºterge vouã faptele rele ºi vã va
ierta, cãci Allah este dãtãtor de har nemãrginit.
30. [ªi adu-þi aminte] cum au ticluit împotriva ta cei care nu credeau,
ca sã te întemniþeze ori sã te omoare, ori sã te alunge(62)! Au ticluit ei,
însã ºi Allah a ticluit, cãci Allah este cel mai bun între cei care ºtiu a
ticlui(63).
31. ªi când li se recitã lor versetele Noastre, zic ei: "Noi am auzit de
bunã seamã(64)! Iar de am voi noi, am putea spune asemenea
acestora, cãci ele nu sunt alta decât legende ale celor vechi!".
32. [ªi adu-þi aminte] când au zis ei [idolatrii]: “Doamne, dacã acesta
este Adevãr de la Tine, atunci fã sã plouã asupra noastrã pietre din
cer ori adu peste noi osândã dureroasã!(65)”.
33. Allah nu a voit sã-i osândeascã(66), atunci când te aflai ºi tu printre
ei! ªi nu a voit Allah sã le fie nimicitor când unii dintre ei au cerut
iertare!(67)



249

68) Îi împiedicã pe dreptcredincioºi sã facã pelerinajul la ea.
69) Cã ei nu au nici un drept de a proteja.
70) Templul Ka'aba.
71) Adicã pe necredincios de cel credincios.
72) Cei ce-ºi pierd ºi sufletele ºi averile.
73) Aici sunt avuþi în vedere Abu Sufyan ºi sprijinitorii sãi.
74) De la necredinþã ºi de la lupta împotriva Profetului.
75) Necredinþa ºi pãcatele lor trecute.
76) Vor fi nimiciþi de cãtre Allah, aºa cum au fost nimiciþi ºi cei care s-au opus

profeþilor anteriori.
77) ªi va crede toatã lumea în Allah.
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34. De ce sã nu-i pedepseascã Allah, de vreme ce ei împiedicã [pe
dreptcredincioºi] de la Moscheea cea Sfântã(68),  cu toate cã nu erau
pãzitorii ei. Pãzitorii ei adevãraþi sunt numai aceia care au fricã [de
Allah]; însã cei mai mulþi dintre ei nu ºtiu(69).
35. ªi nu era rugãciunea lor în Casa [aceea](70) alta decât numai
ºuierat ºi plesnit din palme. “Gustaþi din chin, pentru cã nu aþi crezut!”
36. Cei care nu cred, cheltuiesc averea lor pentru a împiedica
[oamenii] de la calea lui Allah. O vor cheltui ei, dar aceasta le va
aduce lor mâhnire, iar apoi vor fi înfrânþi. ªi aceia care nu cred, vor fi
adunaþi în Gheena,
37. Pentru ca Allah sã-l deosebeascã pe cel rãu de cel bun(71) ºi sã-i
punã pe cei rãi unul peste altul ºi sã-i îngrãmãdeascã pe toþi ºi sã-i
arunce în Gheena. Aceºtia sunt cei pierduþi(72).
38. Spune acelora care nu cred(73) cã, dacã se vor opri(74), li se va
ierta ceea ce a trecut(75), dar dacã se vor întoarce ei, [atunci vor fi
pedepsiþi], dupã pilda celor de dinainte(76)!
39. ªi luptaþi împotriva lor pânã ce nu va mai fi ispitã ºi pânã ce
religia va fi în întregime pentru Allah(77)! Iar de se vor opri, Allah este
Cel care Vede Bine [Basir] ceea ce fac ei.
40. Iar de vor respinge, [plecând], atunci sã ºtiþi cã Allah este
Ocrotitorul vostru. ªi ce minunat Ocrotitor ºi ce minunat Sprijinitor
[este El]!
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78) Indiferent cât de micã sau cât de mare ar fi, iar restul se împarte între
oºteni.

79) În semn de mulþumire pentru cã i-a ajutat.
80) Neamul lui Haºim ºi Al-Muttalib: Haºim ben Abd Manaf a fost strãbunicul

Profetului Muhammed ºi s-a nãscut - din câte se spune - în anul 442 sau 446, iar
Abd al-Muttalib ben Haºim a fost bunicul paternal al lui Muhammed ºi tutorele sãu,
dupã moartea tatãlui sãu Abd Allah.

81) Sunt avute în vedere versetele, îngerii ºi victoria.
82) Ziua bãtãliei de la Badr, în care s-a fãcut deosebire între Adevãr ºi neade-

vãr, între credincioºi ºi necredincioºi.
83) Voi, dreptcredincioºilor.
84) Voi eraþi la Badr, iar caravana se afla pe litoralul Mãrii Roºii, la depãrtare

de aproximativ 25 de kilometri de locul bãtãliei.
85) V-a ajutat, ferindu-vã de înfrângere ºi neînþelegeri.
86) Ca o confirmare a viziunii Profetului.
87) În Ziua Judecãþii.
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41. ªi sã ºtiþi cã a cincea parte din ceea ce aþi luat drept pradã(78)

este pentru Allah(79), Trimisul [Sãu] ºi apropiaþi(80), orfani, sãrmani ºi
trecãtorul de pe drum [nevoiaº], dacã voi credeþi în Allah ºi în ceea ce
Noi am pogorât asupra Robului Nostru(81) în ziua deosebirii [Al-
Furqan](82): ziua în care s-au întâlnit cele douã tabere! ªi Allah este cu
putere peste toate.
42. [Aduceþi-vã aminte!](83) când voi eraþi pe malul apropiat, iar ei
[duºmanii] pe malul îndepãrtat [al vãii], iar caravana se afla mai jos
decât voi(84). Dacã voi v-aþi fi dat întâlnire, nu aþi fi fost atât de înþeleºi
asupra timpului întâlnirii. Însã Allah a voit sã împlineascã un lucru ce
trebuia împlinit, pentru ca sã piarã cei care au pierit având dovadã
vãditã, ºi sã rãmânã în viaþã cei care au rãmas în viaþã având dovadã
vãditã. ªi Allah este, neîndoielnic, Cel care Aude Totul [ºi] Bineºtiutor
[Sami', 'Alim].
43. [Adu-þi aminte] cum Allah þi i-a arãtat în visul tãu puþini. Iar dacã
þi i-ar fi arãtat mulþi, v-aþi fi temut voi ºi aþi fi avut pãreri deosebite
asupra acestui lucru. Dar Allah v-a pãzit [de aceasta](85). El este bine
ºtiutor al celor dinãuntrul piepturilor.
44. ªi [aduceþi-vã aminte] cum El vi i-a arãtat vouã puþini în ochii
voºtri, când v-aþi întâlnit(86), dupã cum v-a împuþinat ºi pe voi în ochii
lor, pentru ca Allah sã împlineascã un lucru ce trebuia împlinit. ªi la
Allah se întorc [toate] lucrurile(87).
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88) În toate cele pe care ei le poruncesc.
89) În faþa nenorocirilor rãzboiului.
90) Ca oastea de necredincioºi din Mekka, pe care a condus-o Abu Jahl.
91) Sunt aliat ºi sprijinitor al vostru.
92) De la Medina.
93) Cei slabi în credinþã.
94) Adicã pe dreptcredincioºi.
95) În timpul bãtãliei de la Badr, la care îngerii au luat parte alãturi de musul-

mani, dar sensul versetului nu se limiteazã doar la aceastã bãtãlie.
96) Bãtaia ºi pedeapsa.
97) Din pãcate.
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45. O, voi cei care credeþi! Când întâlniþi o oaste [de duºmani], fiþi
statornici ºi pomeniþi-L pe Allah mult, pentru ca voi sã izbândiþi!
46. ªi fiþi supuºi lui Allah ºi Trimisului Sãu(88) ºi nu vã certaþi, ca sã nu
pierdeþi ºi sã nu piarã forþa voastrã! ªi fiþi rãbdãtori(89), cãci Allah este
cu cei rãbdãtori!
47. ªi nu fiþi ca aceia care au ieºit din casele lor mândri, de ochii
lumii(90), pentru ca sã se abatã de la calea lui Allah, cãci Allah este
Cel care Cuprinde [cu ºtiinþa Sa] [Muhit] ceea ce fac ei.
48. ªi [adu-þi aminte] când ªeitan le-a înfrumuseþat faptele lor, zicând:
"Nu este învingãtor pentru voi printre oameni astãzi, cãci eu sunt aliat
cu voi(91)!" Dar când cele douã oºti s-au vãzut una pe cealaltã, atunci
s-a întors el pe cãlcâie ºi a zis: "Eu nu am nici o legãturã cu voi! Eu vãd
ceea ce voi nu vedeþi! Eu mã tem de Allah, cãci Allah este aspru la
pedeapsã!"
49. [ªi aduceþi-vã voi aminte] când fãþarnicii(92) ºi cei care au boalã în
inimi(93) au zis: "Pe aceºtia(94) i-a amãgit religia lor!" Însã cei ce se
încred în Allah [vor fi victorioºi, cãci] Allah este Puternic [ºi] Înþelept
['Aziz, Hakim].
50. ªi de ai vedea cum îngerii iau sufletele celor care nu cred! Îi lovesc
peste feþe ºi peste spate, [zicând]: “Gustaþi din chinul Focului!(95)”
51. Aceasta(96) pentru ceea ce au sãvârºit mâinile voastre(97), cãci
Allah doarã nu este nedrept cu robii Sãi!
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98) Înainte de Ziua Judecãþii de Apoi.
99) Apropiere între ajutorul divin acordat lui Muhammed la Badr ºi cel acordat

lui Moise în timpul exodului.
100) Pedepsirea.
101) Este vorba de schimbarea conduitei lor religioase.
102) Grupurile de necredincioºi, cum au fost neamurile lui Faraon, cei de dina-

inte de el ºi necredincioºii din tribul Qurayº.
103) Au perseverat în necredinþã.
104) De la care nu se aºteaptã sã vinã la credinþã ºi aceºtia sunt iudeii.
105) Nu se tem de Allah din pricina perfidiei lor.
106) ªi vor renunþa la încãlcarea legãmintelor ºi la necredinþã.
107) Cu care ai încheiat o înþelegere.
108) Rupe înþelegerea cu ei de aºa manierã încât sã înþeleagã cã ai curmat

orice legãturã cu ei.
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52.  [Ei sunt] asemenea neamului lui Faraon ºi celor de dinaintea lor,
care nu au crezut în semnele lui Allah ºi pe care Allah i-a pedepsit
pentru pãcatele lor(98). Allah este Puternic [Qawiyy] [ºi] aspru la pe-
deapsã!(99)

53. Aceasta(100) pentru cã Allah nu schimbã îndurarea pe care a
revãrsat-o asupra unui neam, decât dacã ei schimbã ceea ce este în
sufletele lor(101). Allah este Cel care Aude Totul [ºi] Atoateºtiutor
[Sami', 'Alim]!
54. [Ei sunt] asemenea neamului lui Faraon ºi celor de dinaintea lor,
care au socotit drept mincinoase semnele Domnului lor ºi pe care
i-am nimicit pentru pãcatele lor ºi am înecat Noi neamul lui Faraon,
cãci toþi erau nelegiuiþi(102).
55. Cele mai rele vietãþi pentru Allah sunt cele care nu au crezut(103) ºi
care nu cred(104),
56. Aceia cu care ai fãcut legãmânt, dar ei au cãlcat de fiecare datã
legãmântul lor, ºi care nu au fricã(105).
57. Aºadar, dacã tu îi dovedeºti în rãzboi, alungã-i [speriindu-i] cu ei
pe cei care vin în urma lor! Poate cã ei îºi vor aduce aminte(106)!
58. Iar dacã tu vreodatã te temi de hainie din partea unui neam(107),
rupe înþelegerea cu ei întocmai aºa(108), cãci Allah nu-i iubeºte pe cei
haini.
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109) De pedeapsã.
110) Allah poate sã se rãzbune pe ei fie în aceastã lume, ucigându-i, fie în

Viaþa de Apoi prin chinurile Infernului.
111) Împotriva necredincioºilor.
112) Ipocriþii.
113) Arãtându-þi intenþia de pace, dar fiind perfizi.
114) În ziua bãtãliei de la Badr.
115) Prin calea cea dreaptã cu care te-a trimis la ei.
116) Aluzie, probabil, la neînþelegerile dintre cele douã triburi arabe de la

Medina: Aws ºi Khazraj. Islamul a pus capãt duºmãniei îndelungate dintre ele.
117) Le-ar fi fost greu musulmanilor ca unul sã înfrunte zece necredincioºi ºi

ca sã le uºureze povara lor Allah a pogorât acest verset.
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59. ªi sã nu-ºi închipuie niciodatã cei care nu cred cã ei au scãpat(109),
cãci ei nu vor putea niciodatã sã Ne împiedice(110)!
60. Deci pregãtiþi [pentru luptã] împotriva lor(111) tot ceea ce puteþi
din forþã ºi din cai înºeuaþi, cu care sã-i înspãimântaþi pe duºmanul lui
Allah ºi pe duºmanul vostru ºi pe alþii decât aceºtia(112), pe care voi
nu-i ºtiþi, dar pe care Allah îi ºtie. ªi tot ceea ce voi cheltuiþi pe calea
lui Allah vã va fi dat înapoi pe deplin ºi nu veþi fi nedreptãþiþi.
61. Iar dacã ei vor înclina cãtre împãcare, înclinã ºi tu cãtre ea. ªi
încrede-te în Allah, cãci El este Cel care Aude Totul [ºi] Atoateºtiutor
[Sami', 'Alim].
62. Însã dacã ei vor voi sã te înºele(113), atunci Allah îþi va fi de ajuns.
El este Cel care te-a susþinut cu ajutorul Sãu(114) ºi prin dreptcredincioºi
63. ªi care a unit inimile lor(115). De ai fi cheltuit tu tot ceea ce se
aflã pe pãmânt, tot nu ai fi unit inimile lor, însã Allah i-a unit(116), cãci
El este Puternic [ºi] Înþelept ['Aziz, Hakim].
64. O, Profetule! Îþi este de ajuns Allah [ca sprijinitor, þie] ºi dreptcre-
dincioºilor care te urmeazã!
65. O, Profetule! Îndeamnã-i pe dreptcredincioºi la luptã! Dacã douã-
zeci dintre voi sunt statornici, vor birui ei douã sute, iar de sunt între
voi o sutã, vor birui ei o mie dintre aceia care nu cred, cãci aceºtia
sunt un neam care nu pricep.
66. Acum, Allah v-a uºurat vouã [sarcina], cãci El ºtie cã în voi este
slãbiciune(117). Dar dacã printre voi sunt o sutã statornici, ei vor
înfrânge douã sute, iar dacã printre voi sunt o mie, ei vor înfrânge
douã mii, cu voia lui Allah, cãci Allah este cu cei statornici.
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118) Adicã lucrurile trecãtoare, primind rãscumpãrarea de la prizonieri.
119) Rãsplatã pentru ele.
120) Cã Allah nu-l pedepseºte pe acela care sãvârºeºte o faptã fãrã sã ºtie cã

ea este opritã.
121) Cu ocazia bãtãliei de la Badr, dreptcredincioºii ar fi fãcut mai bine sã-i

fi ucis pe necredincioºi, în loc sã-i fi luat prizonieri, pentru ca aceasta sã punã
capãt ostilitãþii faþã de ei. De-abia mai târziu Allah a îngãduit luarea de prizonieri
ºi rãscumpãrarea (Vezi 47:4).

122) Adicã pentru prizonieri.
123) Dupã scãderea unei cincimi.
124) Captivii.
125) Mai înainte în bãtãlia de la Badr.
126) Þi-a dat þie puterea de a-i ucide sau de a-i lua captivi.
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67. Nici un Profet nu ar fi trebuit sã aibã prizonieri pânã [nu ar fi
învins], mãcelãrind pe pãmânt. Voi voiþi bunurile acestei lumi(118), în
vreme ce Allah voieºte [pentru voi] Lumea de Apoi(119), iar Allah este
Puternic [ºi] Înþelept ['Aziz, Hakim].
68. De n-ar fi venit mai înainte hotãrâre(120) de la Allah(121), v-ar fi lovit
pe voi mare osândã pentru ceea ce aþi luat(122).
69. Deci mâncaþi voi din cele ce le-aþi luat ca pradã(123), dacã ele
sunt îngãduite ºi bune, ºi fiþi cu fricã de Allah, cãci Allah este Iertãtor,
Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!
70. O, Profetule! Spune celor prinºi în mâinile voastre: "Dacã Allah
ºtie cã în inimile voastre se aflã ceva bun, El vã va dãrui [ceva încã] ºi
mai bun decât ceea ce vi s-a luat ºi vã va ierta, cãci Allah este Iertãtor,
Îndurãtor" [Ghafur, Rahim].
71. Iar de voiesc ei(124) hainirea ta, ei L-au hainit ºi pe Allah mai
înainte(125) ºi a dat El putere asupra lor(126), cãci Allah este Atoate-
ºtiutor [ºi] Înþelept ['Alim, Hakim].
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127) De la Mekka la Medina, în anul 622, pentru a-i sprijini pe Allah ºi pe
Trimisul Sãu.

128) Ansarii care i-au sprijinit pe muhajiriþi împotriva duºmanilor lor ºi le-au
acordat adãpost în casele lor.

129) La Medina.
130) Împotriva idolatrilor.
131) Profetul i-a unit pe dreptcredincioºii veniþi de la Mekka (muhajirun) cu

locuitorii de la Medina printr-o fraternitate care le permitea sã se ajute unii pe alþii
ºi chiar sã se moºteneascã unii pe alþii. Dar aceste legãturi de fraternitate nu se
aplicau credincioºilor rãmaºi la Mekka. Dreptul de moºtenire între emigranþi ºi
sprijinitorii de la Medina a fost însã abolit de versetul 75 din aceastã surã.

132) Musulmanii trebuie sã fie uniþi împotriva necredinþei ºi stricãciunii.
133) Expresia are un sens mai general, ea putându-se referi fie la prima

plecare în pribegie, fie la a doua plecare în pribegie, fie la bãtãlia de la Badr, fie
la momentul revelãrii acestui verset.

134) Rudele sunt mai îndreptãþite la moºtenire decât strãinii.
135) Acest verset a abrogat dreptul la moºtenire al fraþilor contractuali

menþionaþi ºi în 4:33.
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72. Aceia care au crezut ºi au purces în pribegie(127) ºi au luptat pe
calea lui Allah cu averile ºi cu sufletele lor, precum ºi aceia care au
dat adãpost ºi au dat ajutor(128), aceia îºi sunt aliaþi unii altora. Însã la
aceia care au crezut, dar n-au purces în pribegie, voi nu aveþi a vã alia
întru nimic pânã ce nu vor purcede ºi ei în pribegie(129). Iar de vã vor
cere ei ajutor, în sprijinul religiei, aveþi datoria de a le acorda
ajutor(130), dar nu împotriva unui neam dacã între voi ºi între el este un
legãmânt, cãci Allah este Cel care Vede [Basir] ceea ce faceþi voi(131).
73. Aceia care nu cred, asemenea sunt aliaþi unul cu altul. Dacã voi
[dreptcredincioºii] nu purcedeþi astfel, va fi dezbinare pe pãmânt ºi
mare stricãciune.(132)

74. Iar aceia care au crezut ºi au purces în pribegie ºi au luptat pe
calea lui Allah, ca ºi aceia care au dat adãpost ºi au dat ajutor, aceia
sunt cu adevãrat credincioºi ºi ei vor avea parte de iertare ºi de
rãsplatã îmbelºugatã.
75. Însã aceia care au crezut mai apoi(133) ºi au purces în pribegie ºi
au luptat împreunã cu voi, aceia sunt de-ai voºtri. Totuºi, cei care sunt
legaþi prin rudenie au întâietate unii faþã de alþii(134), dupã Legea lui
Allah, iar Allah este peste toate ªtiutor(135).
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9    SURAT AT-TAWBA(1)

(Medinitã [113]; 129 versete)

1. S-a lepãdat Allah ºi Trimisul Sãu de aceia dintre politeiºti cu care
voi aþi încheiat legãmânt(2)!
2. "Peregrinaþi prin þarã [vreme de] patru luni(3), dar sã ºtiþi cã voi
nu-L veþi face pe Allah neputincios(4) ºi cã Allah îi va acoperi de
ruºine pe necredincioºi(5)!"
3. ªi este o vestire de la Allah ºi de la Trimisul Sãu cãtre oameni în
ziua Pelerinajului cel mare(6) cã Allah este dezlegat de politeiºti,
împreunã cu Trimisul Sãu. Dacã vã veþi cãi, va fi mai bine pentru voi(7),
însã dacã voi vã întoarceþi(8), sã ºtiþi cã nu-L veþi putea face pe Allah
neputincios! ªi vesteºte-le acelora care nu cred osândã dureroasã,

1) În traducere "Sura Cãinþei". Dar aceastã surã este cunoscutã sub douã
nume: "Dezlegarea", dupã cuvântul cu acest sens (bara'a) care apare în primul
verset, ºi "Cãinþa", dupã câteva versete în care se repetã aceastã idee. Este sin-
gura surã care nu începe cu basmala (formula B-ismi Allahi r-Rahmani r-Rahim:
"În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor"), socotitã din acest motiv de cãtre
cei mai mulþi exegeþi a fi o continuare a surei 8.

2) Allah ºi Trimisul Sãu se socotesc dezlegaþi de toate înþelegerile încheiate,
permanente sau cu o duratã mai mare de patru luni sau care au fost convenite cu
idolatrii care ºi-au încãlcat obligaþiile asumate. Versetele acestea proclamã cã înþe-
legerile respective nu mai sunt recunoscute; nu mai sunt valabile decât acele anga-
jamente pe care cei care le-au fãcut nu le-au încãlcat ºi care au un termen stabilit,
ele rãmânând valabile pânã la expirarea termenului respectiv.

3) Umblaþi în siguranþã vreme de patru luni, fãrã sã vã temeþi cã veþi fi uciºi
sau se va porni lupta împotriva voastrã!

4) Acest rãgaz nu vi se acordã pentru cã Allah ar fi neputincios în faþa voastrã,
ci datoritã înþelepciunii Lui ºi blândeþii pe care v-o aratã, cãci El are capacitatea
de a vã umili prin uciderea voastrã în aceastã lume ºi prin pedepsirea voastrã în
Lumea de Apoi.

5) Aceasta este proclamarea denunþãrii oricãrei înþelegeri cu idolatrii.
6) Ali ibn abi Talib a fost însãrcinat sã anunþe aceastã veste la Mina, în ziua

urmãtoare ºederii pe Arafat, în anul 9 h.
7) Decât rãmânerea în politeism.
8) Vã îndepãrtaþi de credinþã.

9 • SURAT AT-TAWBA
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9) În ceea ce priveºte condiþiile acordului încheiat, nu au ucis pe nimeni dintre
voi ºi nu v-au adus nici un prejudiciu.

10) Pe nici unul dintre duºmanii voºtri.
11) Cele patru luni în care era îngãduitã deplasarea prin Peninsula Arabã,

dupã anunþarea dezlegãrii (vezi ºi versetul 2).
12) Luaþi-i prizonieri!
13) Pândiþi-i în orice loc!
14) Pentru necredinþa lor.
15) Îþi va cere protecþie dupã expirarea lunilor înþelegerii.
16) Coranul.
17) Chiar dacã nu acceptã Islamul, el este ajutat sã ajungã la locul în care el

se aflã în siguranþã.
18) ªi trebuie sã li se acorde protecþia, astfel încât sã poatã auzi ºi înþelege

Adevãrul.
19) Când ei nu cred în Allah ºi Trimisul Sãu?
20) Locuitorii Mekkãi - adicã membrii tribului Qurayº ºi ai altor triburi aliate

cu care Muhammed a încheiat înþelegerea de la Al-Hudaybiyya (627) pe o
perioadã de zece ani.

21) Declarã altceva decât ceea ce ascund inimile lor.
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4. Afarã de acei politeiºti cu care aþi încheiat legãmânt ºi care nu
v-au lipsit pe voi de nimic(9) ºi nu au sprijinit pe nimeni(10) [în lupta]
împotriva voastrã! Þineþi legãmântul încheiat cu ei pânã la termenul
asupra cãruia v-aþi învoit cu ei! Allah îi iubeºte pe cei care au fricã.
5. Iar când se vor încheia lunile cele sfinte(11), atunci omorâþi-i pe
idolatri oriunde îi aflaþi! Prindeþi-i(12), împresuraþi-i ºi întindeþi-le lor
orice cursã(13)! Însã dacã ei se cãiesc(14), împlinesc Rugãciunea [As-
Salat] ºi achitã Dania [Az-Zakat], atunci daþi-le lor drumul, cãci Allah
este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!
6. ªi dacã vreunul dintre idolatri te roagã sã-i dai adãpost(15), dã-i lui
adãpost, pentru ca el sã audã vorbele lui Allah(16), apoi ajutã-l sã
ajungã la locul sãu de adãpost(17)! Aceasta pentru cã ei sunt un neam
care nu ºtiu(18).
7. Cum sã aibã idolatrii un legãmânt cu Allah ºi cu Trimisul Sãu(19),
afarã de aceia cu care voi aþi fãcut legãmânt la Moscheea cea
Sfântã(20)? Câtã vreme ei sunt drepþi cu voi, fiþi drepþi cu ei, cãci Allah
îi iubeºte pe cei care sunt cu fricã!
8. Cum?! Când ei vã biruiesc pe voi, nu pãzesc nici rudenie, nici
legãmânt cu voi! Vã aduc mulþumiri gurile lor, însã inimile lor refuzã(21),
iar cei mai mulþi dintre ei sunt niºte ieºiþi din drum!
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22) Din plãcerile acestei lumi.
23) Având aceleaºi drepturi ºi aceleaºi îndatoriri ca ºi voi.
24) Adicã promisiunile lor.
25) Vor renunþa la necredinþã ºi la atacarea religiei.
26) Ei au început sã vã aducã prejudicii la Mekka ºi sã-i persecute pe cei care

s-au convertit la Islam.
27) În situaþia în care sunteþi ºi nu vi se va porunci sã luptaþi.
28) De încredere.
29) Sensul versetului este acela cã trebuie sã fiþi încercaþi pentru a se vedea

cei devotaþi dintre voi ºi aceºtia sunt cei care au luptat pe calea lui Allah.
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9. Ei au schimbat versetele lui Allah pe un preþ de nimic(22) ºi i-au
împiedicat [ºi pe alþii] de la calea Lui. ªi cât de rãu este ceea ce fac ei!
10. Ei nu pãzesc faþã de un credincios nici rudenie, nici legãmânt, iar
aceºtia sunt cei care întrec mãsura în nelegiuirea lor!
11. Însã dacã ei se cãiesc ºi împlinesc Rugãciunea [As-Salat] ºi achitã
Dania [Az-Zakat], atunci ei sunt fraþii voºtri întru religie(23). Iar Noi
facem limpezi semnele pentru un neam care ºtie.
12. Dar dacã ei încalcã jurãmintele lor(24), dupã ce au fãcut legã-
mânt, ºi hulesc religia voastrã, atunci luptaþi-vã împotriva cãpeteniilor
necredinþei, cãci ei nu þin jurãmintele! Poate cã ei vor înceta!(25)

13. Nu vreþi voi sã luptaþi împotriva unor oameni care ºi-au cãlcat
jurãmintele ºi au vrut sã-l alunge pe Trimis ºi v-au atacat mai întâi pe
voi(26)?! Oare vã temeþi de ei? Însã mai drept este sã vã temeþi de
Allah, dacã sunteþi dreptcredincioºi!
14. Luptaþi-vã împotriva lor, cãci Allah îi va pedepsi prin mâinile
voastre ºi-i va acoperi de ruºine ºi vã va ajuta sã-i biruiþi ºi va tãmãdui
piepturile unor oameni dreptcredincioºi!
15. ªi va alunga mânia din inimile lor! ªi Allah va primi cãinþa aceluia
de la care El voieºte, cãci Allah este Atoateºtiutor [ºi] Înþelept ['Alim,
Hakim]!

16. Sau credeþi voi cã veþi fi lãsaþi(27) aºa, fãrã ca Allah sã-i ºtie pe
aceia dintre voi care au luptat ºi nu au luat ca aliat(28) pe nimeni
altcineva decât pe Allah, Trimisul Sãu ºi pe dreptcredincioºi(29)? Allah
este Bineºtiutor [Khabir] a ceea ce faceþi voi.
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30) Verbul 'amara înseamnã "a construi", "a întreþine o construcþie", "a o
vizita", "a locui în ea".

31) În urma revelãrii acestui verset, Al-Ka'aba a devenit un loc rezervat cultului
islamic.

32) Cei care au crezut în unicitatea lui Allah.
33) Pãrãsindu-ºi cãminele.
34) Câºtigãtori ai Paradisului.
35) Împlinirea ameninþãrii Sale.
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17. Nu se cuvine ca politeiºtii sã întreþinã(30) moscheile lui Allah, în
vreme ce ei înºiºi sunt martorii necredinþei lor! Faptele acestora sunt
zadarnice ºi în Foc vor petrece ei veºnic(31)!
18. Ci întreþin moscheile lui Allah doar aceia care cred în Allah ºi în
Ziua de Apoi, împlinesc Rugãciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat]
ºi nu se tem decât de Allah. Poate cã aceia vor fi dintre cei bine
cãlãuziþi!
19. Oare puneþi voi [sarcina] de a da pelerinilor sã bea [apã] ºi
întreþinerea Moscheii celei Sfinte pe aceeaºi treaptã cu credinþa celui
care crede în Allah ºi în Ziua de Apoi ºi luptã pe calea lui Allah? Ei nu
sunt deopotrivã înaintea lui Allah ºi Allah nu cãlãuzeºte neamul de
nelegiuiþi!
20. Cei care au crezut(32) ºi au purces în pribegie(33) ºi au luptat pe
calea lui Allah, cu averile ºi cu vieþile  lor, sunt pe o treaptã mai înaltã
înaintea lui Allah ºi aceia sunt câºtigãtori(34).
21. Le vesteºte Domnul lor îndurarea Lui ºi bunãvoinþã ºi Grãdini
pentru ei, în care este plãcere necontenitã,
22. În care ei vor rãmâne în veci, cãci Allah are rãsplatã nesfârºitã!
23. O, voi cei care credeþi! Nu-i luaþi pe pãrinþii voºtri ºi pe fraþii
voºtri ca aliaþi, dacã ei iubesc necredinþa mai mult decât credinþa!
Aceia dintre voi care îi iau ca aliaþi, aceia sunt nelegiuiþii!
24. Spune: "Dacã pãrinþii voºtri, fiii voºtri, fraþii voºtri, soþiile voastre,
clanul vostru, bunurile pe care le-aþi dobândit, negoþul de a cãrui
lâncezire vã temeþi ºi locuinþele de care sunteþi mulþumiþi vã sunt vouã
mai scumpe decât Allah, decât Trimisul Sãu ºi decât lupta pe calea
Lui, atunci aºteptaþi-vã sã vinã Allah cu porunca Sa!"(35)  Iar Allah nu
cãlãuzeºte neamul de nelegiuiþi!
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36) Bãtãlia de la Hunayn a avut loc în anul 630 (8 h.) între Profet ºi adepþii
sãi, pe de o parte, ºi tribul Thaqif de la At-Ta’if, sprijinit de tribul Hawazin, pe de
altã parte. Victoria a fost a musulmanilor, cu mult mai numeroºi (12.000 de
oºteni), care au luat prãzi bogate, dupã ce în prima fazã a ciocnirii s-a creat o
stare de derutã, ca rezultat al retragerii unei pãrþi dintre oºtenii beduini.

37) În anul 8 h., Mekka a fost unitã la statul islamic, dar abia un an mai târziu
(9 h.), Profetul a proclamat cã de atunci înainte politeiºtii nu se vor mai putea servi
de sanctuarul Al-Ka'aba pentru cultul lor idolatru. Excluderea acestor pelerini afecta
economia oraºului sfânt, dar Allah i-a liniºtit pe musulmanii de la Mekka pentru a
nu se teme de sãrãcie.

38) Iudeii ºi creºtinii sau alþii aflaþi în situaþia lor care luptã împotriva Islamului.
39) Este vorba de capitaþie pe care nemusulmanii erau obligaþi sã o achite în

schimbul protecþiei de care beneficiau din partea statului musulman. Erau scutiþi de
plata acestei taxe femeile, sclavii, minorii, bãtrânii ºi sãracii. Cei care achitau
capitaþia erau scutiþi de participarea la rãzboaie ºi de achitarea Daniei.
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25. Allah v-a ajutat sã biruiþi în numeroase locuri. ªi în ziua de la
Hunayn(36), când aþi fost mândri de numãrul vostru mare, însã el nu v-a
fost de folos întru nimic. ªi îngust vi s-a pãrut vouã pãmântul, mãcar
cã el era întins. Apoi aþi întors spatele, fugind.
26. Apoi, Allah a pogorât liniºtea Sa asupra Trimisului Sãu ºi asupra
dreptcredincioºilor ºi a trimis oºteni pe care nu i-aþi vãzut ºi i-a chinuit
pe cei care nu credeau. Aceasta este rãsplata necredincioºilor!
27. Apoi Allah primeºte cãinþa de la cel care El voieºte, cãci Allah
este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
28. O, voi cei care credeþi! Politeiºtii sunt o murdãrie! Deci sã nu se
mai apropie de Moscheea cea Sfântã dupã acest an al lor(37). Iar de
vã temeþi voi de sãrãcie, atunci Allah vã va îmbogãþi - dacã va voi -
prin harul Sãu, cãci Allah este Atoateºtiutor [ºi] Înþelept ['Alim,
Hakim].
29. Luptaþi împotriva acelora care nu cred în Allah ºi nici în Ziua de
Apoi ºi nu opresc ceea ce Allah ºi Trimisul Sãu au oprit ºi nu împãr-
tãºesc religia Adevãrului, dintre aceia cãrora li s-a dat Cartea(38), pânã
ce ei nu vor plãti tributul(39) cu mâna lor, fiind ei supuºi [legilor]!
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40) Numele arabizat al lui Ezra, aºa cum apare în Coran.
41) Sã-i blesteme sau sã-i ucidã.
42) În Cartea lor.
43) Islamul, care demonstreazã unicitatea lui Allah.
44) Cu Coranul.
45) Islamul.
46) "Strâng": Adunã ºi tezaurizeazã bani fãrã sã achite Dania.
47) Aurul ºi argintul.
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30. Iudeii zic:"Uzayr(40) este fiul lui Dumnezeu!", iar creºtinii zic:
"Mesia este fiul lui Dumnezeu!" Acestea sunt cuvintele lor, [rostite] cu
gurile lor. Ei spun vorbe asemãnãtoare cu ale acelora care nu au
crezut de dinaintea lor - Allah sã-i nimiceascã(41)! Cum [se înºealã ei],
îndepãrtându-se [de Adevãr]!
31. Ei îi iau pe rabinii lor ºi pe cãlugãrii lor, precum ºi pe Mesia, fiul
Mariei, ca Domni în locul lui Allah, în vreme ce li s-a poruncit(42) sã nu
adore decât un singur Dumnezeu, în afara cãruia nu este [alt]
Dumnezeu. Mãrire Lui! El este deasupra celor pe care-i asociazã Lui!
32. Voiesc ei sã stingã cu gurile lor lumina lui Allah(43), însã Allah nu
voieºte alta decât sã desãvârºeascã lumina Sa, chiar dacã
necredincioºii urãsc [aceasta].
33. El este Cel care l-a Trimis pe Trimisul Sãu cu buna cãlãuzire(44) ºi
cu religia Adevãrului(45), pentru ca ea sã fie biruitoare asupra oricãrei
alte religii, chiar dacã politeiºtii urãsc [aceasta].
34. O, voi cei care credeþi! Mulþi dintre rabini ºi cãlugãri mãnâncã
averile oamenilor pe nedrept ºi [îi] împiedicã de la calea lui Allah! Iar
acelora, care strâng(46) aur ºi argint ºi nu le cheltuiesc pe calea lui
Allah, vesteºte-le osândã dureroasã,
35. Într-o Zi în care vor fi ele(47) încinse în focul Gheenei ºi cu ele se
vor arde frunþile, laturile ºi spinãrile lor. Aceasta este ceea ce aþi
strâns pentru sufletele voastre! Gustaþi din ceea ce aþi strâns!



262

48) Dupã calendarul musulman lunar.
49) Dhu al-Qa'da, Dhu al-Hijja, Muharram ºi Rajab.
50) Nu sãvârºiþi pãcate în nici una dintre luni, dar mai ales în cele patru luni

sfinte (Ibn Kathir).
51) Pentru ca ceea ce este rãu sã fie socotit bun.
52) Aceasta s-a întâmplat înaintea incursiunii de la Tabuk (9 h.), dupã întoar-

cerea de la At-Ta'if ºi Hunayn, când Profetul a inaugurat campaniile împotriva
Imperiului Bizantin. Distanþa mare ºi teama de o confruntare cu o mare putere
militarã, cãldura puternicã, sezonul recoltãrii curmalelor ºi alte condiþii grele n-au
fost de naturã sã-i încurajeze pe musulmani sã ia parte la expediþia de la Tabuk
ºi atunci a fost revelat acest verset pentru a-i îndemna la luptã.

53) Care sã-l sprijine pe Profet ºi religia sa.
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36. Numãrul lunilor la Allah este de douãsprezece luni(48), în Cartea
lui Allah, din ziua când El a fãcut cerurile ºi pãmântul. Patru dintre ele
sunt sfinte(49). Aceasta este religia cea dreaptã. ªi nu sãvârºiþi în timpul
lor nedreptate împotriva sufletelor voastre(50)! ªi luptaþi uniþi împotriva
politeiºtilor, întocmai cum luptã ei împotriva voastrã! ªi sã ºtiþi cã Allah
este cu cei care au fricã [de El]!
37. Schimbarea [lunilor] nu este altceva decât o sporire a necredinþei.
Prin aceasta cei care nu cred sunt duºi în rãtãcire. Un an ei o
îngãduiesc ºi un an o socotesc sfântã, pentru ca sã potriveascã numãrul
[lunilor] pe care Allah le-a socotit sfinte. Astfel îngãduiesc ei ceea ce a
oprit Allah. Faptele lor rele le sunt înfrumuseþate(51). ªi Allah nu
cãlãuzeºte neamul de necredincioºi.
38. O, voi cei care credeþi! Ce-i cu voi? Când vi s-a zis: "Purcedeþi pe
calea lui Allah!", voi v-aþi lãsat grei pe pãmânt(52). Oare v-a plãcut
vouã viaþa lumeascã mai mult decât Viaþa de Apoi? Plãcerea acestei
vieþi nu va fi decât puþinã în Lumea de Apoi!
39. Dacã voi nu purcedeþi, vã va pedepsi El cu chin dureros ºi vã va
schimba cu un alt neam(53). ªi voi nu-I veþi putea dãuna întru nimic, ºi
Allah este cu putere peste toate.
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54) Pornind împreunã cu el în incursiunea spre Tabuk.
55) Abu Bakr ºi Muhammed care s-au refugiat în grota de pe muntele Thawr,

înainte de plecarea la Medina, petrecând în ea trei nopþi.
56) Indiferent de starea în care vã aflaþi; fie cã vã este uºor sau greu, fie cã vã

simþiþi puternici sau slabi, cãlare sau pe jos, tineri sau bãtrâni, sãraci sau bogaþi.
57) De o pradã uºoarã.
58) Sã rãmânã acasã ºi sã nu porneascã la luptã.
59) Sã nu ia parte la luptã.
60) Adicã ar fi pregãtit bani, arme, provizii etc.
61) Slãbindu-le voinþa.
62) Dintre femei, copii, bãtrâni, bolnavi etc.
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40. Dacã voi nu-i veniþi în ajutor(54), [sã ºtiþi cã] l-a ajutat Allah [mai
înainte], când cei care nu credeau l-au alungat, ca unul dintre cei
doi(55). Când ei doi se aflau în peºterã ºi când el i-a zis însoþitorului sãu:
"Nu fi mâhnit, cãci Allah este cu noi!" ªi a pogorât Allah liniºtea Sa
asupra lui ºi i-a venit în ajutor cu oºteni pe care voi nu i-aþi vãzut ºi a
fãcut cuvântul celor care nu credeau [sã coboare] jos, în timp ce
cuvântul lui Allah [s-a înãlþat] cel mai sus. Iar Allah este Puternic [ºi]
Înþelept ['Aziz, Hakim].
41. Purcedeþi uºori ori grei(56) ºi luptaþi cu averile ºi sufletele voastre
pe calea lui Allah! Aceasta este mai bine pentru voi, dacã pricepeþi!
42. Dacã ar fi fost un câºtig uºor(57) sau de o cãlãtorie mai scurtã,
atunci te-ar fi urmat, însã distanþa li s-a pãrut lor prea grea ºi lungã. ªi
vor jura ei pe Allah: “De-am fi putut noi, am fi purces laolaltã cu voi!”
Se pierd pe ei înºiºi, cãci Allah ºtie cã ei sunt mincinoºi.
43. Allah te-a iertat! De ce le-ai dat tu voie(58), înainte de a-i descoperi
pe cei aflaþi întru adevãr ºi de a-i cunoaºte pe cei mincinoºi?
44. Nu-þi vor cere îngãduinþã aceia care cred în Allah ºi în Ziua de
Apoi, când [este vorba] sã lupte cu averile ºi cu sufletele lor, iar Allah
este Bineºtiutor ['Alim] al celor care sunt cu fricã.
45. Ci îþi cer îngãduinþã(59) aceia care nu cred în Allah ºi în Ziua de
Apoi, ale cãror inimi s-au umplut de îndoialã, cãci ei ºovãie din pricina
îndoielii lor.
46. Dacã ei ar fi vrut sã purceadã [la luptã], ar fi fãcut ei pregãtiri
pentru aceasta(60). Însã nu I-a plãcut lui Allah purcederea lor ºi El i-a
oprit(61). ªi li s-a zis [lor]: "ªedeþi [acasã] cu cei care ºed!"(62)
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63) Provocând stricãciune ºi rãu.
64) Au încercat sã spargã unitatea comunitãþii.
65) Punând la cale conspiraþii împotriva ta ºi întinzându-þi capcane.
66) Sprijinirea ºi victoria ta.
67) Sã rãmânã pe loc.
68) În Ziua Învierii.
69) Rãmânând pe loc.
70) Victoria sau martirajul.
71) Luându-vã captivi sau omorându-vã.
72) Adreseazã-te ipocriþilor, spunându-le cã nu se va primi ceea ce cheltuiesc ei.
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47. ªi de-ar fi purces ei laolaltã cu voi, n-ar fi fãcut decât sã sporeascã
tulburarea voastrã(63) ºi s-ar fi grãbit, cãutând sã semene vrajbã ºi
neînþelegere în rândurile voastre. ªi printre voi ar fi fost unii care sã
le dea ascultare. Dar Allah este Bineºtiutor ['Alim] al nelegiuiþilor.
48. ªi mai înainte au cãutat ei sã semene dihonie(64) ºi sã-þi încurce þie
treburile(65), pânã ce a venit Adevãrul(66) ºi a învins religia lui Allah,
mãcar cã lor nu le place.
49. Printre ei sunt unii care zic: "Îngãduieºte-mi mie(67) ºi nu mã duce
pe mine în ispitã!" ªi oare nu în ispitã au cãzut ei? ªi Gheena îi va
cuprinde pe cei necredincioºi!(68)

50. Dacã ai parte de ceva bun, aceasta îi întristeazã, iar dacã te lo-
veºte o nenorocire, atunci zic ei: "Noi am fost prevãzãtori dinainte!"(69)

ºi se îndepãrteazã bucuroºi.
51. Spune: "Nu ne va atinge pe noi nimic în afarã de ceea ce ne-a
prescris Allah! El este Ocrotitorul nostru! ªi în Allah trebuie sã se
încreadã dreptcredincioºii!"
52. Spune: “Ce aºteptaþi voi, pentru noi, alta decât unul din cele
douã lucruri minunate(70)? Iar noi aºteptãm ca Allah sã vã loveascã cu
osândã dureroasã(71), fie de la El, fie prin mâinile noastre. Aºadar
aºteptaþi! Dar ºi noi suntem în aºteptare împreunã cu voi!”
53. Spune: " Dacã dãruiþi de bunãvoie sau de nevoie,(72) oricum nu se
va primi niciodatã de la voi, cãci voi aþi fost [ºi sunteþi] un neam de
nelegiuiþi!"
54. ªi nu împiedicã sã fie primite darurile lor decât faptul cã ei nu au
crezut în Allah ºi în Trimisul Sãu ºi cã ei nu vin la Rugãciune [As-Salat]
decât numai cu lene ºi nu dãruiesc decât obligaþi.
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55. Sã nu te uluiascã averile lor, nici copiii lor! Allah voieºte numai sã-i
pedepseascã prin ele în aceastã viaþã ºi-ºi dau ei sufletul, fiind
necredincioºi.
56. Ei [ipocriþii] jurã pe Allah cã ei sunt cu adevãrat dintre voi, însã ei
nu sunt dintre voi, ci ei sunt un neam cãruia îi este fricã.
57. Dacã ar gãsi ei un adãpost sau peºteri, ori o hrubã în care sã se
ascundã, s-ar îndrepta spre acestea, luând-o la fugã.
58. Unii dintre ei te ponegresc pentru milostenii(73). De li se dãruiesc
lor din acestea, ei sunt mulþumiþi, dar de nu li se dãruiesc lor din ele,
iatã-i cum se înfurie!
59. Mãcar de-ar fi ei(74) mulþumiþi de ceea ce le-a dãruit Allah ºi
Trimisul Sãu ºi ar zice: "Ne este de ajuns Allah! Ne va dãrui nouã
Allah din harul Sãu ºi la fel ºi Trimisul Lui ºi spre Allah ne îndreptãm
noi rugile!"(75)

60. Milosteniile [din Danie] sunt numai pentru sãraci, pentru sãrmani,
pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei ale cãror inimi se
adunã [întru credinþã](76), pentru slobozirea robilor, pentru cei
îndatoraþi greu, pentru calea lui Allah ºi pentru cãlãtorul aflat pe
drum(77). [Aceasta este] poruncã de la Allah, iar Allah este Atoa-
teºtiutor [ºi] Înþelept ['Alim, Hakim].
61. ªi printre ei sunt unii care-l necãjesc pe Profet ºi spun: “El este
numai ureche!” Spune: “O ureche pentru binele vostru! El crede în
Allah ºi îi crede pe dreptcredincioºi! El este îndurare pentru aceia
dintre voi care cred!” Iar aceia care-l necãjesc pe Trimisul lui Allah vor
avea parte de chin dureros(78)!

73) Prin milostenii se are în vedere, în primul rând, Dania (Zakat), dar ele pot
include ºi prãzile de rãzboi pe care Profetul le împãrþea dreptcredincioºilor.

74) Cei care te defãimeazã pentru modul în care împarþi milosteniile.
75) Pentru prãzi, hranã etc.
76) Noii convertiþi la Islam a cãror credinþã nu este încã suficient de puternicã.
77) Cu condiþia ca scopul cãlãtoriei sã nu fie sãvârºirea unui pãcat.
78) Un grup de ipocriþi îl necãjeau pe Profetul lui Allah, spunând pe seama lui

lucruri necuvenite. ªi unii dintre ei au zis: Nu mai faceþi asta, cãci ne este  teamã
sã nu ajungã la el ceea ce ziceþi ºi sã nu se nãpusteascã asupra noastrã. Atunci a
zis Al-Jallas ben Suwayd: Spunem ce vrem noi ºi pe urmã ne ducem la el ºi el
crede ceea ce-i spunem, cãci Muhammed este numai o ureche care ascultã [ceea
ce i se spune]. Atunci a revelat Allah acest verset.
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79) Ipocriþii.
80) Vouã, musulmanilor.
81) Mujahid a zis: Ipocriþii îl ocãrau între ei pe Trimisul lui Allah - Allah sã-l

binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -, zicând apoi: Poate cã Allah nu va da în vileag
taina noastrã! Atunci Allah a revelat: "Cei fãþarnici se tem cã va fi pogorâtã despre
ei o Surã care sã vesteascã ceea ce se aflã în inimile lor" etc. (versetul 64).

82) Cu scuze mincinoase.
83) Pentru cã ei s-au cãit.
84) Precum necredinþa ºi pãcatele.
85) Precum credinþa ºi supunerea.
86) Metaforã pentru zgârcenie.
87) Ca pedeapsã.
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62. Ei(79) se jurã(80) pe Allah, pentru ca sã vã facã mulþumiþi. Însã
Allah ºi Trimisul Sãu sunt mai vrednici sã-i mulþumeascã, dacã ei sunt
credincioºi.
63. Oare nu ºtiu ei cã cel care se împotriveºte lui Allah ºi Trimisului
Sãu va avea parte de focul Gheenei, în care veºnic va avea sãlaº?! ªi
aceasta este mare ruºine!
64. Cei fãþarnici se tem(81) cã va fi pogorâtã despre ei o Surã care sã
vesteascã ceea ce se aflã în inimile lor. Spune: "Bateþi-vã voi joc! Allah
va scoate [la ivealã] cele de care voi vã temeþi!"
65. Iar dacã-i întrebi, atunci zic ei: “Noi vorbeam întra-olaltã ºi glu-
meam!” Spune: “Voi luaþi în derâdere pe Allah ºi semnele Sale ºi pe
Trimisul Lui?!”
66. Nu vã dezvinovãþiþi(82). Voi v-aþi fãcut necredincioºi dupã ce aþi fost
credincioºi. Iar dacã Noi iertãm o parte dintre voi(83), osândim o [altã
parte], pentru cã ei sunt nelegiuiþi!
67. Bãrbaþii fãþarnici ºi muierile fãþarnice sunt ei unul la fel ca altul. Ei
poruncesc ceea ce este oprit(84) ºi opresc de la ceea ce este potrivit(85)

ºi-ºi strâng ei mâinile(86). L-au uitat pe Allah ºi i-a uitat ºi El pe ei.
Fãþarnicii sunt ei cei ieºiþi din drum.
68. Allah a fãgãduit bãrbaþilor fãþarnici ºi muierilor fãþarnice, precum
ºi necredincioºilor, focul Gheenei ºi veºnic vor sãlãºlui în el! Aceasta le
este de ajuns!(87) I-a blestemat Allah ºi vor avea ei parte de chin veºnic.



267

88) De plãcerile vieþii.
89) Despre neamurile care au fost nimicite din cauza necredinþei lor, dupã ce

Allah le acordase graþia Sa.
90) Cetãþile neamului lui Lot.
91) Ale mesajului lui Allah.
92) Prin faptul cã nu au crezut.
93) Numele unui loc din Paradis.
94) Verset important pentru cã el aratã cã plãcerile Paradisului sunt un lucru

mic în comparaþie cu mulþumirea divinã deplinã.
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69. [Sunteþi] ca aceia de dinaintea voastrã! Au fost ei chiar ºi mai
puternici decât voi ºi au avut chiar ºi mai multe averi ºi mai mulþi
copii. ªi s-au bucurat ei de partea lor [în aceastã lume](88) ºi v-aþi
bucurat ºi voi de partea voastrã, aºa cum s-au bucurat cei de
dinaintea voastrã de partea lor. ªi vorbiþi voi fãrã de noimã, precum ºi
ei vorbeau fãrã de noimã. Dar în van sunt faptele acestora atât în
aceastã lume, cât ºi în Lumea de Apoi. ªi aceºtia sunt pierduþi.
70. Oare nu a ajuns la ei vestea despre aceia de dinaintea lor(89):
despre neamul lui Noe, despre 'Ad ºi Thamud, despre neamul lui
Avraam, despre locuitorii din Madyan ºi despre cetãþile cele
rãsturnate(90)? Trimiºii lor le-au adus semne limpezi(91). Allah nu a voit
sã le facã nedreptate, ci ei înºiºi ºi-au fãcut nedreptate(92).
71. Dreptcredincioºii ºi dreptcredincioasele îºi sunt aliaþi unii altora.
Ei poruncesc ceea ce este cuvenit, opresc de la ceea ce este neîn-
gãduit, plinesc Rugãciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat] ºi se
supun lui Allah ºi Trimisului Sãu. Cu aceºtia Allah va fi îndurãtor, cãci
Allah este Puternic [ºi] Înþelept ['Aziz, Hakim].
72. Allah le-a promis dreptcredincioºilor ºi dreptcredincioaselor
Grãdini pe sub care curg pâraie, în care vor avea sãlaº veºnic ºi
cãmine bune în grãdinile Edenului(93). Însã mulþumirea lui Allah este ºi
mai mare; aceasta este o izbândã nemãrginitã(94)!
73. O, Profetule! Luptã împotriva necredincioºilor ºi fãþarnicilor ºi fii
aspru cu ei! Gheena va fi sãlaºul lor ºi ce sfârºit trist [vor avea ei]!
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95) Câþiva ipocriþi au vrut sã-l asasineze pe Profet în timpul întoarcerii din
incursiunea de la Tabuk, dar nu au reuºit.

96) Este un reproº pentru nerecunoºtinþã în locul recunoºtinþei pe care ar
trebui sã o arate lui Allah ºi Profetului Sãu pentru cã i-au fãcut bogaþi.

97) Pentru necredinþã ºi ipocrizie.
98) Se relateazã cã un bãrbat cu numele de Tha'laba a venit la Trimisul lui

Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi i-a zis: O, Trimis a lui Allah,
roagã-L pe Allah sã-mi dãruiascã mie avere! ªi i-a rãspuns lui: Vai þie, o, Tha'laba!
Sã ºtii cã puþinul pentru care aduci mulþumire este mai bun decât ceea ce este
mult ºi devine de nesuportat! Dar el a insistat: Jur pe Cel care te-a trimis cu
Adevãrul cã, dacã te vei ruga lui Allah sã-mi dãruiascã multã avere, eu voi dãrui
fiecãruia ceea ce i se cuvine. ªi a continuat el sã insiste, pânã ce Profetul s-a rugat
lui Allah pentru el ºi a luat el prãzi care au crescut ºi au tot crescut, asemenea
viermilor, încât oraºul Medina a devenit neîncãpãtor ºi s-a mutat într-una din vãile
din afara lui. Apoi a ajuns sã facã Rugãciunile de amiazã [zuhr] ºi de dupã-amiazã
['asr] împreunã, neglijându-le pe celelalte. Averile lui au continuat sã creascã ºi sã
se înmulþeascã pânã ce a uitat ºi de Rugãciunile fãcute împreunã ºi de Rugãciunea
de vineri. Când a întrebat Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - ce s-a întâmplat cu el ºi i-au spus lui cum a evoluat, a zis el: Vai þie,
Tha'laba, de trei ori! Iar Allah a revelat acest verset.

99) De legãmântul fãcut.
100) I-a lãsat, în consecinþã, sã rãmânã ipocriþi.
101) Ziua Învierii.
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74. Ei jurã pe Allah cã nu au spus, însã ei au spus cuvântul necredinþei
ºi au respins credinþa, dupã Islamul lor. Ei au uneltit ceea ce nu au
izbutit(95). ªi ei nu au alta a reproºa în afarã de aceea cã Allah - ca ºi
Profetul Sãu – i-a fãcut bogaþi cu harul Lui(96). Iar de se vor cãi(97), va fi
mai bine pentru ei. Însã de vor întoarce ei spatele, plecând, Allah îi va
osândi cu un chin dureros atât în aceastã lume, cât ºi în Lumea de
Apoi, ºi nu vor avea ei pe pãmânt ocrotitor ºi nici ajutor.
75. ªi [unii] dintre ei au fãcut legãmânt cu Allah: "De ne va da nouã
din harul Sãu, vom da noi milostenii ºi vom fi noi dintre cei
evlavioºi!"(98)

76. Dar când El le-a dat din harul Sãu, s-au dovedit zgârciþi cu El ºi
I-au întors spatele, lepãdându-se(99).
77. ªi a lãsat El sã urmeze fãþãrie în inimile lor(100) pânã în Ziua când
se vor întâlni cu El(101), pentru cã ei nu au þinut ce I-au fãgãduit lui
Allah ºi pentru cã ei au minþit.
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102) Ipocrizia pe care o ascund în inimile lor.
103) Discuþiile ascunse în care ei defãimeazã religia.
104) Pe aceia care nu dau decât puþinã milostenie, pe mãsura puterilor lor.
105) Umilindu-i.
106) Pentru aceºti ipocriþi.
107) Ipocriþii care i-au cerut Trimisului îngãduinþa sã nu ia parte la incursiunea

de la Tabuk ºi sã rãmânã la Medina. Aceste versete se referã tot la bãtãlia de la
Tabuk.

108) Fraþilor lor.
109) În care veþi intra pentru ceea ce faceþi.
110) Cã aºa stau lucrurile.
111) Puþin timp, adicã în aceastã lume.
112) Dupã moarte, în Lumea de Apoi.
113) Ca urmare a împotrivirii faþã de Allah, necredinþei ºi pãcatelor.
114) Din lupta de la Tabuk.
115) Dintre ipocriþii rãmaºi la Medina.
116) Femeile, copiii, bolnavii ºi infirmii.
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78. Oare ei nu ºtiu cã Allah cunoaºte taina lor(102), ca ºi discuþia lor
într-ascuns(103), ºi cã Allah este Bineºtiutor al lucrurilor necunoscute?
79. Pe aceia care îi ponegresc pe dreptcredincioºii, care de bunãvoie
fac milostenii, dar nu aflã [pentru a oferi] decât [rodul] trudei lor, ºi îi
iau în derâdere pe ei(104), pe aceia îi va lua ºi Allah în derâdere(105) ºi ei
vor avea parte de osândã dureroasã.
80. Roagã-te de iertare pentru ei(106) sau nu te ruga de iertare
pentru ei! Chiar de te vei ruga de iertare pentru ei de ºaptezeci de
ori, Allah tot nu-i va ierta! ªi aceasta pentru cã ei nu cred în Allah ºi
în Trimisul Sãu, iar Allah nu-i cãlãuzeºte pe cei nelegiuiþi.
81. S-au bucurat aceia care au rãmas în casele lor(107), în urma
Trimisului lui Allah, ºi nu au voit sã lupte cu bunurile lor ºi cu sufletele
lor pe calea lui Allah ºi au zis ei(108): "Nu purcedeþi la luptã pe
dogoarea aceasta!" Spune: "Focul Gheenei(109) este mult mai
dogoritor!" Dacã ei ar pricepe(110)!
82. Lasã-i sã râdã puþin(111), cãci vor plânge ei mult(112), drept
rãsplatã pentru ceea ce au agonisit(113)!
83. Dacã Allah te va aduce înapoi(114) la o parte dintre ei(115) ºi ei îþi
vor cere îngãduinþa de a porni [la luptã], spune: "Voi nu veþi ieºi
împreunã cu mine niciodatã ºi nu veþi lupta alãturi de mine împotriva
vreunui duºman! Voi aþi fost mai mulþumiþi sã ºedeþi [acasã] prima
oarã; ºedeþi aºadar cu cei ce rãmân!"(116)
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117) Pentru a te ruga pentru el.
118) Nu voieºte sã-i binecuvânteze pentru a se bucura de acestea, ci voieºte

sã se rãzbune pe ei, fãcându-i sã trudeascã pentru a le obþine ºi a le pãstra.
119) Unii comentatori socotesc cã acest verset dovedeºte cã aceia care se ata-

ºeazã de copii ºi de bunurile lor sau de orice alte lucruri, preferându-le supunerii
faþã de Allah, obiectul ataºamentului lor va fi sursã de nefericire, neliniºte ºi
suferinþã în aceastã lume.

120) Din Coran.
121) Cei care aveau posibilitãþi fizice ºi materiale sã ia parte la lupta sfântã.
122) Ei nu ºtiu ce fericire ºi izbândã le aduce iubirea de Allah ºi apropierea

de El prin participarea la lupta sfântã ºi de ce nefericire ºi pieire vor avea parte
ca urmare a neparticipãrii la ea.

123) Pe calea lui Allah.
124) Victoria ºi capturile, în aceastã lume, Paradisul ºi generozitatea, în

Lumea de Apoi.
125) Locuitorii deºerturilor din împrejurimile oraºului Medina.
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84. ªi nu te ruga nicicând pentru vreunul dintre ei care moare ºi nu
sta lângã mormântul lui(117)! Ei nu au crezut în Allah ºi în Trimisul Sãu
ºi s-au sãvârºit nelegiuiþi.
85. ªi sã nu te uluiascã averile ºi copiii lor, cãci Allah voieºte sã îi pe-
depseascã prin ele în aceastã lume(118) ºi ei vor muri nelegiuiþi(119)!
86. ªi când este revelatã o surã(120) [în care se porunceºte]: "Credeþi
în Allah ºi luptaþi împreunã cu Trimisul Sãu", cei cu stare dintre ei(121)

te roagã [sã-i scuteºti de luptã] zicând: "Lasã-ne pe noi sã rãmânem
împreunã cu cei care ºed [acasã]!"
87. Le-a plãcut lor sã fie împreunã cu cele rãmase [acasã]. Inimile lor
au fost pecetluite ºi nu pricep(122).
88. Însã Trimisul ºi cei care au crezut laolaltã cu el au luptat cu
averile ºi cu sufletele lor(123). Aceºtia vor avea parte de lucrurile
bune(124) ºi aceºtia sunt cei care izbândesc.
89. Allah a pregãtit pentru ei Grãdini pe sub care curg pâraie, în
care ei vor sãlãºlui veºnic. Iar aceasta este marea izbândã.
90. ªi au venit cei care cer întruna îngãduinþã dintre beduini(125),
pentru ca sã li se dea voie [sã rãmânã acasã], iar [alþii] au rãmas,
minþind pe seama lui Allah ºi a Trimisului Sãu. Însã pe aceia care nu
au crezut dintre ei îi va lovi osândã dureroasã.
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126) Bãtrânii, copiii, femeile ºi infirmii.
127) Chiar dacã sunt sãnãtoºi ºi puternici, cum sunt cei sãraci.
128) Chiar ºi cel care are motive adevãrate pentru a nu lua parte la luptã este

socotit cã face bine, datoritã sinceritãþii sale.
129) Ne-a anunþat, prin revelaþie, secretele voastre, ipocrizia voastrã ºi stricã-

ciunea voastrã.
130) Fie cã este vorba de renunþarea la necredinþã, fie cã este vorba de

persistenþã în ea.
131) În aceastã lume.
132) Fãrã a-i blama.
133) Ei sunt spurcaþi ºi murdari ºi dojana nu le este de nici un folos ºi nu

existã cale pentru curãþirea lor.
134) Drept rãsplatã pentru pãcatele pe care le-au agonisit.
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91. ªi nu este nici un pãcat pentru cei slabi(126), nici pentru bolnavi ºi
nici pentru aceia care nu au din ce sã cheltuiascã [pe calea lui
Allah](127), dacã ei sunt cu credinþã faþã de Allah ºi de Trimisul Sãu.
Împotriva celor care fac bine(128) nu este [cale de învinuire], cãci Allah
este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
92. ªi nici împotriva acelora care au venit la tine, cerând sã-i porþi
[pe animale de cãlãrie], iar tu le-ai zis: "Nu gãsesc pe ce sã vã port!"
ºi care s-au întors cu ochii plini de lacrimi, de mâhnire cã ei nu gãsesc
ce sã dea.
93.  Ci cale [de învinuire] este numai împotriva acelora care îþi cer
îngãduinþã, cu toate cã sunt înstãriþi. Lor le-a plãcut sã fie împreunã
cu cele rãmase. ªi a pecetluit Allah inimile lor, însã ei nu ºtiu.
94. Se vor dezvinovãþi faþã de voi, când vã veþi întoarce la ei. Spune:
"Nu vã dezvinovãþiþi, cãci noi nu vã dãm crezare! Allah ne-a prevenit
despre veºtile voastre(129)". ªi vor vedea Allah ºi Trimisul Sãu fapta
voastrã.(130) Apoi veþi fi aduºi înapoi la Cel care le ºtie pe cele
nevãzute ca ºi pe cele vãzute ºi El vã va vesti cele ce le-aþi fãcut.(131)

95. Ei vã vor jura pe Allah, când voi vã veþi întoarce la ei, pentru ca
voi sã-i iertaþi pe ei.(132) Îndepãrtaþi-vã de ei, cãci ei sunt o spurcã-
ciune(133), iar sãlaºul lor va fi Gheena, ca rãsplatã pentru ceea ce ei au
agonisit.(134)
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135) Decât populaþia sedentarã, din pricina asprimii ºi neînduplecãrii lor,
ºederii lor departe de învãþaþi, de Carte ºi de Sunna.

136) Mai îndreptãþiþi.
137) În Paradis.
138) Mekkanii care l-au urmat pe Profet în migrarea sa la Medina (hegira).
139) Musulmanii de la Medina care i-au acceptat cu plãcere pe refugiaþii

mekkani.
140) Dar ºi pedeapsa constând în nenorocirile din aceastã lume ºi pedeapsa

din Ziua de Apoi.
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96. Vã vor jura vouã ca sã fiþi mulþumiþi de ei. Dar dacã voi veþi fi
mulþumiþi, totuºi Allah nu va fi mulþumit de cei nelegiuiþi!
97. Beduinii sunt mult mai împietriþi în necredinþa ºi în fãþãrnicia
lor(135) ºi mai îndrituiþi(136) sã nu cunoascã preceptele pe care Allah
le-a revelat Trimisului Sãu. Iar Allah este Atoateºtiutor [ºi] Înþelept
['Alim, Hakim].
98. Printre beduini sunt unii care iau ceea ce cheltuiesc [ca milostenie
sau pentru rãzboi] ca o datorie apãsãtoare ºi pândesc sã se abatã
asupra voastrã nenorocirile. Nenorocirea sã cadã asupra lor! Allah
este Cel care Aude Totul [ºi] Atoateºtiutor [Sami', 'Alim].
99. Dar printre beduini sunt care cred în Allah ºi în Ziua de Apoi ºi
iau ceea ce cheltuiesc drept apropiere de Allah ºi [de obþinere a]
rugãciunilor Trimisului. Acesta este într-adevãr [un mijloc de] apropiere
[de Allah] pentru ei, iar Allah îi va primi sub îndurarea Lui(137), cãci
Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
100. Allah a fost mulþumit de primii [credincioºi] dintre cei care au
purces la pribegie [muhajirun](138) ºi sprijinitori ['ansar](139) ºi dintre cei
care l-au urmat cu bunã purtare, ºi Allah este mulþumit de ei, dupã
cum ºi ei sunt mulþumiþi de El. ªi El le-a pregãtit Grãdini pe sub care
curg pâraie ºi veºnic vor sãlãºlui în ele. Aceasta este marea izbândã!
101. Iar printre beduinii din jurul vostru se aflã fãþarnici, ca ºi printre
locuitorii din Medina, care se îndârjesc în fãþãrie. Tu nu-i ºtii, însã Noi îi
ºtim pe ei. Noi îi vom chinui de douã ori(140). Apoi vor fi ei aduºi la
mare chin!
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141) Cum a fost cãinþa ºi supunerea lor de dinainte.
142) Cum a fost neparticiparea lor la lupta sfântã.
143) O parte dintre cei care s-au cãit.
144) Porunca lui Allah, adresatã Profetului, este sã ia din toate bunurile lor

milostenie, ceea ce nu poate fi altceva decât Dania.
145) Aici la plural, incluzând Dania ºi orice alt dar fãcut nevoiaºilor fie prin

intermediul Profetului, fie direct.
146) Faceþi ceea ce vi se porunceºte.
147) Prin moarte.
148) Dintre cei care nu au luat parte la bãtãlia de la Tabuk, nu din ipocrizie,

ci din comoditate. Aceºtia au fost trei persoane pentru care a ºi fost revelat versetul:
Ka'b ben Malik, Marara ben ar-Rabi' ºi Hilal ben 'Umayya.

149) Dintre ipocriþi.
150) Se relateazã cã Abu 'Amir ar-Rahib s-a convertit la creºtinism înainte de

apariþia Islamului ºi a îmbrãþiºat viaþa monahalã, iar când a venit Trimisul lui Allah
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102.  ªi sunt alþii care au mãrturisit pãcatele lor, care au amestecat o
faptã bunã(141) cu o alta rea.(142) Poate cã Allah va primi cãinþa lor,
cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
103. Ia din bunurile lor(143) milostenie(144), prin care sã-i curãþeºti ºi
sã-i binecuvântezi ºi roagã-te pentru ei, cãci rugile tale aduc tihnã
pentru ei. Iar Allah este Cel care Aude Totul [ºi] Atoateºtiutor [Sami',
'Alim].
104. Oare nu ºtiu ei cã Allah primeºte cãinþa de la robii Sãi ºi
acceptã milostenii(145) ºi cã Allah este Primitorul cãinþei [ºi] Îndurãtorul
[Tawwab, Rahim]?
105. ªi spune: “Lucraþi(146), cãci Allah va vedea lucrul vostru ca ºi
Trimisul Sãu ºi dreptcredincioºii! ªi veþi fi voi aduºi(147) la Cel care le
cunoaºte pe cele nevãzute ºi pe cele vãzute ºi vã va vesti vouã cele pe
care le-aþi fãcut!”
106. Iar alþii(148) sunt lãsaþi sã aºtepte porunca lui Allah, fie cã îi va
chinui pe ei, fie cã îi va ierta pe ei. Iar Allah este Atoateºtiutor [ºi]
Înþelept [‘Alim, Hakim].
107. Însã aceia(149) care au durat o moschee(150) pentru a pricinui
daunã, necredinþã ºi schismã între dreptcredincioºi(151) ºi ca pregãtire
pentru aceia care au luptat mai înainte împotriva lui Allah ºi a
Trimisului Sãu(152) ºi care jurã: "Noi nu am vrut decât binele!"(153) -
Allah mãrturiseºte cã aceia sunt mincinoºi! -
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108. Sã nu stai(154) nicicând în ea, cãci o moschee clãditã din prima zi
pe cucernicie(155) este mai potrivitã sã stai în ea, fiindcã într-însa sunt
oameni care doresc sã se curãþeascã ºi Allah îi iubeºte pe cei care se
curãþesc!
109. Oare cel care a întemeiat zidirea pe frica de Allah ºi pe
mulþumirea lui Allah este mai bun sau acela care a întemeiat zidirea
pe o margine de prãpastie gata sã se surpe, care se va prãbuºi cu el
în focul Gheenei? Iar Allah nu cãlãuzeºte neamul de nelegiuiþi!
110. Zidirea pe care au înãlþat-o nu va înceta sã fie pricinã de
îndoieli în inimile lor, pânã ce inimile lor nu se vor rupe! Iar Allah este
Atoateºtiutor [ºi] Înþelept ['Alim, Hakim].

- Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - el i s-a împotrivit, pentru cã a pierdut
influenþa lui ºi a zis el: Mã voi alia, sã lupt împotriva ta, cu orice neam care va
lupta împotriva ta. Profetul lui Allah i-a dat lui numele de Abu 'Amir Stricatul. Când
triburile Hawazin au fost înfrânte la Hunayn, el a plecat în ªam ºi le-a trimis
ipocriþilor mesajul sã se pregãteascã cu armele ºi cu forþa pe care le au ºi sã
construiascã o moschee pentru el, în vreme ce el va merge la împãratul Bizanþului
ºi va veni cu oaste de la el ºi-i vor alunga pe Muhammed ºi pe însoþitorii sãi. ªi
au construit ei o moschee alãturi de moscheea Qiba' ºi au venit la Trimisul lui Allah
ºi i-au zis lui: Noi am construit o moschee pentru cel bolnav sau aflat în nevoie sau
pentru noaptea ploioasã. Vrem sã vii cu noi ºi sã faci Rugãciunea pentru noi în
ea. El a cerut veºmintele lui, ca sã se îmbrace ºi sã se ducã la ei, dar a avut
revelaþia prin care Allah i-a trimis vestea despre moscheea rãului ºi ceea ce aveau
de gând cu ea. Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a
chemat atunci câþiva însoþitori ºi le-a zis lor: Duceþi-vã la aceastã moschee a
oamenilor nelegiuiþi ºi ardeþi-o! ªi s-au dus la moschee ºi i-au dat foc ºi au nimicit-
o, iar oamenii care se aflau în ea s-au risipit. În legãturã cu acest episod, Allah a
revelat acest verset.

151) Care se întâlneau în moscheea Qiba’.
152) Este vorba de Abu 'Amir, care, deºi era din Medina, s-a aflat în tabãra

mekkanilor în timpul bãtãliei de la 'Uhud (3 h.).
153) Nu am vrut, prin construirea moscheii, decât Rugãciunea, pomenirea lui

Allah ºi extinderea spaþiului pentru participanþii la Rugãciune.
154) Sã nu te rogi.
155) Moscheea de la Qiba', o suburbie din sudul Medinei, unde Muhammed

s-a oprit la început, dupã hegira, înainte de a se instala la Medina. Aceastã
moschee a fost ridicatã la propunerea lui. Moscheea ipocriþilor se afla în apropierea
acesteia.
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156) Acest verset este un îndemn la lupta sfântã, evidenþiindu-i virtuþile, dupã
ce a fost înfãþiºatã situaþia celor care nu participã la ea.

157) Pentru pãcate.
158) Cei care Îl adorã numai pe Allah singur.
159) Cei care îºi fac Rugãciunea.
160) Care întrunesc calitãþile menþionate.
161) Avraam i-a fãgãduit tatãlui sãu sã cearã iertare pentru el mai înainte.

Vezi ºi 19:48 ºi 60:4.
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111. Allah a cumpãrat de la dreptcredincioºi sufletele ºi bunurile lor,
în schimbul Raiului, ºi astfel ei luptã pe calea lui Allah, omorând ºi
fiind omorâþi. Aceasta este o fãgãduinþã cu adevãrat, pe care a luat-o
asupra Lui, în Tora, în Evanghelie ºi în Coran. ªi cine este mai
credincios legãmântului sãu decât Allah? Bucuraþi-vã, aºadar, pentru
negoþul pe care l-aþi tocmit, cãci aceasta este marea izbândã,(156)

112. Ca ºi pentru cei care se cãiesc(157), cei care adorã(158), cei care
aduc laudã, cei care purced prin lume, cei care se închinã, cei care se
prosterneazã(159), cei care poruncesc ceea ce se cuvine ºi cei care
opresc de la cele neîngãduite ºi cei care pãzesc poruncile(160) lui
Allah.  Binevesteºte-le dreptcredincioºilor!
113. Nu se cade, ca Profetul ºi cei care cred, sã cearã iertare pentru
politeiºti, chiar dacã ei sunt rude, dupã ce li s-a arãtat limpede cã ei
sunt oaspeþii Iadului.
114. Cererea de iertare a lui Avraam pentru tatãl sãu nu a fost decât
din pricina unei fãgãduinþe pe care i-a fãcut-o.(161) Dar când i-a
devenit limpede cã el este vrãjmaº al lui Allah, atunci s-a dezlegat de
el. Avraam era milos ºi blând.
115. Allah nu duce în rãtãcire un neam, dupã ce l-a cãlãuzit, pânã ce
nu-i aratã limpede, de ce trebuie sã-i fie fricã. Allah este peste toate
ºtiutor!
116. A lui Allah este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului. El dã viaþã
ºi El dã moarte. ªi voi nu aveþi în afara lui Allah aliat ºi apãrãtor.
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162) Allah i-a iertat faptul cã a permis unora sã rãmânã acasã.
163) De la Mekka la Medina [al-Muhajirun].
164) De la Medina [al-'Ansar].
165) Înclinând sã nu mai porneascã la luptã.
166) Toþi trei sunt dintre 'Ansari.
167) Din pricina singurãtãþii, alienãrii ºi mâhnirii.
168) Acest verset a fost revelat pentru a pune capãt pedepsei celor trei.
169) Când el a pornit la bãtãlie.
170) Intrarea lor în el.
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117. Allah a primit cãinþa Profetului(162), [cãinþa acelora] care au pur-
ces în peregrinare(163), ºi a sprijinitorilor(164), care l-au urmat la ceasul
greului, dupã ce aproape cã se abãtuserã inimile unei pãrþi dintre
ei.(165) Apoi a primit cãinþa lor, cãci El este Iertãtor, Îndurãtor [Ra'uf,
Rahim].
118. ªi [a primit El cãinþa] ºi de la cei trei care au fost lãsaþi în
urmã(166), pânã ce pãmântul le-a fost lor prea strâmt, cu toate cã el
era întins, iar sufletele lor au devenit ºi ele prea strâmte(167) ºi atunci
au ºtiut ei cã nu este adãpost de Allah decât numai la El. Apoi a
primit cãinþa lor, pentru ca ei sã se poatã întoarce [la El], cãci Allah
este Primitor al cãinþei [ºi] Îndurãtor [At-Tawwab, Ar-Rahim](168).
119. O, voi cei care credeþi! Temeþi-vã de Allah ºi fiþi cu cei iubitori
de adevãr!
120. Nu se cuvine ca locuitorii din Medina ºi beduinii din jurul lor sã
rãmânã în urma Trimisului lui Allah(169), nici sã punã sufletele lor mai
presus decât sufletul Sãu; aceasta pentru cã pe ei nu-i încearcã nici
sete, nici trudã, nici foame pe calea lui Allah ºi ei nu calcã într-un loc
care sã-i mânie pe necredincioºi(170) ºi nu pricinuiesc nici un rãu
vreunui duºman, fãrã ca aceasta sã li se scrie lor ca o faptã bunã.
Într-adevãr, Allah nu pierde rãsplata fãcãtorilor de bine!
121. ªi sã nu suporte ei nici o cheltuialã - nici micã, nici mare - ºi sã
nu strãbatã nici o vale fãrã ca aceasta sã li se scrie lor, pentru ca
Allah sã-i rãsplãteascã pentru cele mai bune [fapte] pe care le
împlineau!
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122. Dreptcredincioºii nu trebuie sã purceadã cu toþii, ci sã purceadã
din fiecare grup o parte dintre ei, pentru ca sã înveþe bine religia ºi
sã-i previnã(171) [pe cei din] neamul lor, când se întorc.(172) Poate cã ei
vor ºti sã se fereascã!(173)

123. O, voi cei care credeþi! Luptaþi împotriva necredincioºilor de
lângã voi! Ei sã gãseascã în voi asprime! ªi sã ºtiþi cã Allah este alãturi
de cei care au fricã!
124. Când este revelatã o surã, sunt printre ei(174) unii care zic:
"Cãruia dintre voi i-a sporit aceasta credinþa?" Cât despre aceia care
cred, ea a fãcut sã le sporeascã lor credinþa ºi ei se bucurã.
125. Însã acelora care au patimã(175) în inimile lor, [aceastã surã] le
va adãuga spurcãciune la spurcãciunea lor(176) ºi vor muri ei
necredincioºi.
126. Oare nu bagã ei(177) de seamã cã în fiecare an sunt încercaþi o
datã sau de douã ori? ªi cu toate astea, ei nu se cãiesc ºi nici nu-ºi
aduc aminte!
127. ªi când este revelatã o surã, se uitã ei unul la altul, [zicându-ºi]:
"Vã vede pe voi cineva?"(178) Apoi se îndepãrteazã ei. Allah a întors
inimile lor, pentru cã ei sunt un neam care nu pricep.
128. A venit la voi un Trimis chiar dintre voi, cãruia îi sunt grele
necazurile ce vã lovesc, care este plin de grijã pentru voi, iar cu
dreptcredincioºii este el milostiv ºi îndurãtor [Ra’uwf, Rahim].
129. Iar dacã ei se leapãdã(179), [atunci] spune: “Allah îmi este mie de
ajuns! Nu existã altã divinitate în afarã de El! În El mã încred, cãci El
este Stãpânul Tronului cel mare!”(180)

171) Dupã lupta de la Tabuk ºi ca urmare a revelãrii versetelor anterioare, toþi
musulmanii voiau sã-l însoþeascã pe Profet la luptã.

172) Sã-i înveþe când se întorc.
173) Împlinind fapte bune.
174) Printre ipocriþi.
175) Ipocrizie.
176) Necredinþã, ipocrizie ºi îndoialã.
177) Ipocriþii.
178) Îºi zic ipocriþii între ei ºi, dacã nu-i vede nimeni, ei se strecoarã ºi pleacã.
179) Se îndepãrteazã de credinþa în Tine.
180) Atotcuprinzãtor.
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1) Este numitã "Sura lui Yunus (Iona)" pentru cã în ea este relatatã istorisirea
despre Iona ºi neamul sãu, iar Iona a fost profetul neamului din Ninive. Ea face
parte din perioada mekkanã, cu excepþia versetelor 40, 94 ºi 95, care fac parte
din etapa medinitã.

2) Vezi nota la 2:1.
3) Coranul.
4) Adoraþi-L numai pe El, în calitate de divinitate unicã!
5) Prin moarte sau înviere.
6) Dupã moarte.
7) Într-o altã interpretare este vorba de rotirea Soarelui ºi a Lunii, de

succedarea zilei cu noaptea ºi de fazele Lunii.
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10    SURAT YUNUS(1)

(Mekkanã [51]; 109 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Ra'.(2) Acestea sunt versetele Cãrþii pline de Înþe-
lepciune.(3)

2. Le este oamenilor de mirare cã Noi am revelat unui bãrbat dintre
ei: "Sã-i previi pe oameni ºi sã-i binevesteºti pe cei care cred cã ei
vor avea loc meritat la Domnul lor!"? Cei necredincioºi zic: "Acesta
este un vrãjitor vãdit!".
3. Domnul vostru este Allah care a creat cerurile ºi pãmântul în ºase
zile, apoi s-a înãlþat pe Tron. El orânduieºte toate lucrurile ºi nu este
mijlocitor în [Ziua de Apoi] decât cu voia Lui. Acesta este Allah,
Stãpânul vostru! Adoraþi-L pe El(4), aºadar! Voi nu chibzuiþi?
4. La El este întoarcerea voastrã, a tuturor(5), fãgãduinþa lui Allah [ce
se va împlini] cu adevãrat! El este Cel care înfãptuieºte prima oarã,
apoi o face din nou(6), pentru a-i rãsplãti cu dreptate pe cei care cred
ºi sãvârºesc fapte bune. Cât despre cei care nu cred, ei vor avea parte
de o bãuturã din apã clocotitã ºi de chin dureros, pentru cã nu au
crezut.
5. El este Cel care a fãcut Soarele ca o luminã strãlucitoare ºi Luna
ca o luminã ºi El i-a orânduit treptele(7), pentru ca voi sã cunoaºteþi
numãrul anilor ºi socotirea [vremii].(8) Nu le-a fãcut Allah pe acestea
decât pentru [un scop] adevãrat. El desluºeºte semnele pentru
oamenii care pricep.
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8) Adicã a lunilor ºi a zilelor.
9) Adicã Soarele, Luna, stelele, pomii, animalele, munþii, mãrile etc.
10) Nu se aºteaptã la rãsplatã, pentru cã ei neagã învierea dupã moarte.
11) Pentru faptele pe care le-au sãvârºit.
12) Pentru a ajunge în Paradis.
13) Pentru aceia care nu se aºteaptã la întâlnirea cu El.
14) Adicã ar fi fost pierduþi.
15) Îl invocã pe Allah pentru a-l izbãvi de ea.
16) Nimicindu-i.
17) Din fapte bune sau rele ºi sã vã rãsplãtim, în funcþie de ele.
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6. În succedarea nopþii ºi zilei ºi în cele pe care Allah le-a fãcut în
ceruri ºi pe pãmânt(9) sunt semne pentru oamenii care au fricã [de
Allah].
7. Cei care nu nãdãjduiesc în întâlnirea cu Noi(10) ºi sunt mulþumiþi de
viaþa lumeascã ºi se simt în siguranþã în ea, precum ºi aceia care sunt
nepãsãtori faþã de semnele Noastre,
8. Aceºtia vor avea ca sãlaº Focul, pentru ceea ce ei au agonisit.(11)

9. Cei care cred ºi sãvârºesc fapte bune, pe ei îi va cãlãuzi Domnul
pentru evlavia lor.(12) Vor curge pâraie pe sub ei în Grãdinile plãcerii.
10. Rugãciunea lor în ele va fi "Mãrire Þie, o, Allah!", iar salutul lor în
ele va fi "Pace [vouã]!", iar sfârºitul rugãciunii lor va fi "Laudã lui
Allah, Domnul lumilor!"
11. Dacã Allah ar grãbi rãul pentru oameni(13) cu repeziciunea cu care
ei cer binele, sorocul lor ar fi hotãrât.(14) Dar Noi îi lãsãm pe cei care
nu nãdãjduiesc în întâlnire cu Noi sã bâjbâiascã în nelegiuirea lor.
12. Atunci când pe om îl loveºte o nenorocire, el Ne cheamã pe
Noi(15), de este el culcat pe o parte, aºezat jos sau în picioare. Dar
dupã ce l-am scãpat de nenorocire, el merge mai departe, ca ºi cum
nici nu Ne-ar fi chemat pentru nenorocirea care l-a lovit. Aºa le sunt
împodobite celor nelegiuiþi, [faptele] pe care ei le-au sãvârºit.
13. Noi am fãcut sã piarã neamurile de dinaintea voastrã, când ele
au fost nelegiuite. ªi cu toate cã au venit la ele trimiºii lor cu semne
desluºite, ele nu au crezut. Astfel îi rãsplãtim Noi pe marii pãcãtoºi.(16)

14. Apoi v-am fãcut pe voi urmaºi ai lor pe pãmânt, pentru a vedea
ce faceþi voi.(17)
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18) Cei care nu cred în Viaþa de Apoi.
19) Ziua Judecãþii de Apoi.
20) Prin intermediul meu.
21) Profetul a trãit printre ei patruzeci de ani, înainte de a începe

propovãduirea.
22) Idolii care sunt ciopliþi din piatrã.
23) Au avut aceeaºi credinþã ºi o divinitate unicã.
24) În legãturã cu amânarea pedepsei celei mai mari pânã în Ziua Învierii.
25) Degrabã.
26) Asemãnãtor cu semnele trimise profeþilor anteriori, cum au fost toiagul lui

Moise sau cãmila lui Salih.
27) Aceste lucruri sunt cunoscute numai de Allah ºi semnele se aratã numai când

voieºte Allah ºi nu când voiesc eu sau când voiþi voi.
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15. ªi când li se citesc lor versetele Noastre desluºite, zic aceia care nu
nãdãjduiesc în întâlnirea cu Noi(18): “Adu un alt Coran decât acesta!”
sau “Schimbã-l!”. Spune: “Nu am eu cãderea sã-l schimb cu de la
mine putere! Eu nu fac decât sã urmez ceea ce îmi este revelat. Eu
mã tem, dacã mã rãzvrãtesc împotriva Stãpânului meu, de osânda
unei Zile cumplite!”(19)

16. Spune: "Dacã Allah ar fi voit, eu nu vi l-aº fi citit ºi El nu vi l-ar fi
fãcut cunoscut vouã(20), cãci doarã eu am rãmas printre voi vreme
îndelungatã înainte de el.(21) Voi nu pricepeþi?!"
17. ªi cine este mai nelegiuit decât acela care plãsmuieºte minciuni
împotriva lui Allah ºi ia versetele Sale drept minciuni? Dar pãcãtoºii
nu vor izbândi!
18. Ei adorã în locul lui Allah ceea ce nu le face lor nici rãu ºi nu le
aduce lor nici folos(22) ºi zic ei: “Aceºtia sunt mijlocitorii noºtri la Allah!”
Spune: “Îi vestiþi voi lui Allah ceea ce El nu ºtie din ceruri ºi de pre
pãmânt?” Allah Preamãritul ºi Preaslãvitul este deasupra celor asociaþi
[Lui].
19. Oamenii nu au fost decât o singurã comunitate(23) ºi apoi s-au
deosebit ei. ªi de n-ar fi fost un cuvânt rostit mai înainte de Domnul
tãu(24), ar fi fost hotãrât(25) pentru ei [lucrul] asupra cãruia ei au avut
pãreri deosebite.
20. Ei zic: "De ce nu i se trimite lui un semn(26) de la Domnul sãu?"
Spune: "Cele neºtiute sunt numai la Allah! Aºteptaþi ºi voi fi ºi eu
împreunã cu voi printre cei care aºteaptã(27) [hotãrârea lui Allah]!"
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28) Dacã iese la ivealã idolatria lor ascunsã, dupã ce, în timpul când i-a lovit
o nenorocire, au mãrturisit credinþa.

29) În alegerea rapidã a rãsplãþii ºi a pedepselor.
30) Trimiºii sunt aici îngerii care consemneazã actele fiecãrui om ºi le prezintã

lui Allah în Ziua Judecãþii de Apoi.
31) Printre cei care Te adorã, socotindu-Te Unic.
32) Care uitaþi.
33) În Ziua Judecãþii de Apoi.
34) Devine frumos, splendid.
35) Cu fel de fel de plante, flori ºi fructe.
36) ªi pregãtiþi sã culeagã roadele.
37) Pedeapsa Noastrã.
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21. ªi când le-am dat Noi oamenilor sã guste îndurare, dupã o
nenorocire care i-a lovit, iatã cã ei au avut pricinã împotriva versetelor
Noastre.(28) Spune: "Allah este ºi mai priceput.(29) Trimiºii Noºtri scriu
ceea ce voi vicleniþi!"(30)

22. El este Cel care vã ajutã sã umblaþi pe uscat ºi pe mare. Dar când
sunt ei în corãbii, mânate de vânturi prielnice, bucurându-se de ele,
asupra lor se abate vânt nãprasnic ºi se nãpustesc peste ei talazuri din
toate pãrþile ºi îºi închipuie cã sunt ei cuprinºi, atunci Îl cheamã ei
[numai] pe Allah, cu credinþã în religia Lui: “De ne vei mântui de
aceasta, vom fi noi printre aceia care Îþi aduc mulþumire!”(31)

23. ªi dupã ce i-a mântuit El, iatã-i pe ei cum se poartã siluitori pe
pãmânt, fãrã dreptate. O, oameni!(32) [Sã ºtiþi cã] siluirea voastrã este
împotriva sufletelor voastre! Însã aceasta este o plãcere [trecãtoare] a
vieþii pãmânteºti, pentru cã apoi întoarcerea voastrã va fi la Noi(33) ºi
atunci vã vom vesti Noi ceea ce aþi fãcut.
24. Iar viaþa lumeascã este asemenea apei pe care Noi o pogorâm
din cer, cu care se amestecã plantele pãmântului din care mãnâncã
oamenii ºi vitele, în aºa fel încât pãmântul îºi ia podoaba(34) ºi se
împodobeºte.(35) Dar când sãlãºluitorii sãi cred cã ei sunt stãpâni peste
el(36), iatã cã peste el vine porunca Noastrã(37), în timpul nopþii sau în
timpul zilei, ºi îl prefacem în miriºte, ca ºi cum în ajun n-ar fi fost plin
de bogãþie. Astfel tâlcuim Noi semnele pentru un neam [de oameni]
care cugetã.
25. Allah cheamã la Casa Pãcii [Paradis, Rai] ºi-l cãlãuzeºte pe cel
care voieºte El pe un drum drept.
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38) Aici cu sensul de Paradis.
39) Conform unor interpretãri, Profetul s-ar referi, în acest verset, la faptul cã,

dincolo de Paradis, dreptcredincioºii ar putea vedea chipul lui Allah, ca rãsplatã
supremã pentru ei.

40) Cei care sãvârºesc pãcate.
41) De pedeapsa lui Allah.
42) Adicã pe idolatri împreunã cu idolii pe care-i adorã.
43) Pe idolatri de idolii lor ºi ei se vor lua la ceartã.
44) Nu v-am poruncit sã ne adoraþi ºi nici nu am dorit acest lucru.
45) În momentul acela, atunci.
46) Se vor ascunde, vor dispãrea.
47) Din ploaia cãzutã din cer ºi plantele de pe pãmânt.
48) Cine a creat auzul ºi vãzul ºi vi le apãrã?
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26. Cei care fac bine vor avea parte de cea mai bunã [rãsplatã](38), ºi
încã ºi mai mult(39), iar chipurile lor nu vor fi acoperite nici de
negrealã, nici de umilinþã. Aceºtia vor fi oaspeþii Raiului ºi ei în el vor
petrece veºnic.
27. Cei care agonisesc fapte rele(40) vor avea parte de rãsplatã rea,
pe mãsura lor, ºi îi va acoperi umilinþa ºi nu vor avea ei apãrãtor de
Allah(41), ca ºi cum chipurile lor ar fi acoperite cu bucãþi întunecoase
de noapte. Iar aceºtia vor fi oaspeþii Focului ºi în el vor avea ei sãlaº
veºnic.
28. [ªi aminteºte-le tu] de Ziua în care îi vom aduna pe ei toþi(42) ºi
apoi le vom zice Noi celor care I-au fãcut semeni [lui Allah]: "La locul
vostru, împreunã cu asociaþii voºtri!" ªi-i vom despãrþi pe unii de
alþii(43), iar asociaþii lor vor zice: "Nu ne-aþi adorat pe noi!
29. Allah este de ajuns ca martor între noi ºi între voi. Iar noi am fost
nepãsãtori faþã de adorarea voastrã!"(44)

30. Acolo(45) va cerca fiecare suflet [urmãrile] celor sãvârºite mai
înainte. Iar ei vor fi întorºi la Allah - Domnul lor Cel Adevãrat - ºi se
va îndepãrta de ei(46) ceea ce au nãscocit.
31. Spune: "Cine vã dã vouã hranã îndestulãtoare din cer ºi de pe
pãmânt(47) ºi cine este stãpân peste auz ºi peste vãz(48) ºi-l scoate pe
cel cu viaþã din cel fãrã viaþã ºi-l scoate pe cel fãrã viaþã din cel cu
viaþã ºi Cel care orânduieºte toate lucrurile?"(49) Vor rãspunde ei:
"Allah!" Atunci spune: "Oare nu vã este vouã fricã?"(50)
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49) Întreaga fire.
50) De mânia Lui, adorând pe altcineva decât pe El, în mod nedrept?
51) Nu existã cale de mijloc între Adevãr ºi rãtãcire; sau Allah Cel Unic, sau

idolatria!
52) De la Adevãr, când recunoaºteþi cã Allah este Creatorul întregii firi?
53) Pentru ceea ce a fost menþionat mai înainte.
54) Ameninþarea.
55) ªi sã credeþi în altcineva decât în El?
56) Cum sunt idolii.
57) Adicã greºit, fãcându-i pe idoli egali ai lui Allah.
58) Care nu se bazeazã pe o dovadã, atunci cînd îi adorã pe idoli.
59) El este revelat de Allah ºi nu poate fi creat de om, având în vedere inimita-

bilitatea sa.
60) Ce trebuie urmate.
61) Nu este nici o îndoialã în legãturã cu faptul cã el a fost revelat de Allah.
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32. Acesta este Allah, Domnul vostru Cel Adevãrat! ªi ce se aflã
dincolo de Adevãr decât numai rãtãcirea?(51) ªi cum de puteþi voi fi
îndepãrtaþi?(52)

33. Aºa(53) se adevereºte cuvântul(54) Domnului tãu împotriva acelora
care sunt nelegiuiþi cã, într-adevãr, ei nu vor crede!
34. Spune: "Oare se aflã printre asociaþii voºtri vreunul care sã
creeze o fãpturã ºi sã o readucã [la viaþã dupã moarte]?" Spune:
"Allah creeazã fãptura ºi apoi o readuce! Cum de puteþi voi sã staþi
departe?"(55)

35. Spune: "Oare se aflã printre asociaþii voºtri cineva care sã
cãlãuzeascã spre Adevãr?" Spune: "Allah cãlãuzeºte spre Adevãr! ªi
oare cel care cãlãuzeºte spre Adevãr este mai vrednic sã fie urmat
sau cel care nu cãlãuzeºte(56), decât dacã este el însuºi cãlãuzit? Ce
este cu voi? Cum de judecaþi astfel?(57)"
36. Cei mai mulþi dintre ei nu urmeazã decât bãnuieli.(58) Dar
bãnuielile nu ajutã cu nimic faþã de Adevãr. Iar Allah este bine ºtiutor
a ceea ce faceþi voi!
37. Acest Coran nu poate sã fie nicicum nãscocit, fãrã de Allah(59), ci
este confirmarea celor de dinaintea lui ºi tâlcuirea orânduielilor.(60) Nu
este nici o îndoialã cã el este venit de la Stãpânul Lumilor.(61)
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62) Chemaþi în ajutorul vostru.
63) Semnele profeþilor.
64) Fiecare va fi rãsplãtit dupã faptele sale.
65) Atunci când le citeºti Coranul.
66) Vãd dovezile limpezi ale profeþiei tale, dar ei sunt ca ºi orbi.
67) Prin necredinþã ºi prin tãgãduirea lor.
68) Au tãgãduit învierea de dupã moarte.
69) Dacã nu vezi pedeapsa lor în timpul vieþii tale, o vei vedea în Ziua Jude-

cãþii de Apoi, când vei fi tu însuþi martor împotriva tãgãduitorilor ºi pentru cei
credincioºi.
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38. Sau spun ei: "L-a nãscocit [Muhammed]!". Spune: "Aduceþi voi o
surã asemãnãtoare lui ºi chemaþi pe cine puteþi(62), afarã de Allah,
dacã voi sunteþi întru adevãr!"
39. Însã ei, dimpotrivã, luaserã drept minciunã ceea ce nu putuserã
cuprinde prin cunoaºterea lor, cãci nu le venise încã tâlcuirea lui. Aºa
au þinut de minciunã ºi cei de dinaintea lor(63) ºi priveºte care a fost
sfârºitul nelegiuiþilor!
40. Unii dintre ei cred în el, iar alþii dintre ei nu cred în el. Dar
Domnul tãu îi cunoaºte cel mai bine pe cei care fac stricãciune.
41. Iar dacã te învinuiesc pe tine de minciunã, atunci spune: "A mea
este fapta mea ºi a voastrã este fapta voastrã!(64) Voi nu sunteþi
rãspunzãtori de ceea ce fac eu, iar eu nu sunt rãspunzãtor de ceea ce
faceþi voi!"
42. Unii dintre ei ascultã la tine,(65) dar poþi tu sã-i faci sã audã pe
surzi, când ei nu pricep?
43. Unii dintre ei privesc la tine, dar poþi tu sã-i cãlãuzeºti pe orbi,
când ei nu vãd?(66)

44. Allah nu-i nedreptãþeºte pe oameni întru nimic, ci oamenii înºiºi
sunt nedrepþi faþã de ei.(67)

45. ªi [în] Ziua în care El îi va aduna, va fi ca ºi cum ei nu ar fi rãmas
[în viaþã] decât un ceas dintr-o zi, în care s-au cunoscut între ei, ºi vor
pierde aceia care au tãgãduit întâlnirea cu Allah(68) ºi nu au fost
cãlãuziþi.
46. ªi fie cã îþi arãtãm o parte din cele cu care îi ameninþãm pe ei,
fie cã te luãm pe tine la Noi [mai înainte], cãci la Noi este întoarcerea
lor. ªi Allah este martor pentru ceea ce ei sãvârºesc.(69)
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70) Care i-a fost trimis pentru a o cãlãuzi.
71) Excluzând-o ºi luând-o în derâdere.
72) Dacã voi aveþi dreptate când vorbiþi despre faptul cã ea se va întâmpla?
73) Eu nu am nimic, nici pentru mine, nici pentru voi, ci toate lucrurile sunt

în mâinile lui Allah ºi numai El poate sã grãbeascã sau sã întârzie pedeapsa
voastrã.

74) Spuneþi-mi!
75) Care voi voiþi sã vinã mai degrabã.
76) O asemenea cerere de grãbire nu vine de la un om care are judecatã,

cãci nu se grãbesc decât lucrurile dorite.
77) Idolatrilor.
78) Rãsplata pentru ceea ce aþi spus ºi aþi sãvârºit în aceastã lume.
79) Întrebarea se referã la pedeapsã.
80) Prin pedeapsa primitã, cãci a fost pedepsitã nelegiuirea lor.
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47. Fiecare comunitate are un trimis(70), iar când vine trimisul lor, se
face judecatã între ei cu dreptate, iar ei nu vor fi nedreptãþiþi.
48. Ei zic: "ªi când se împlineºte aceastã promisiune(71), dacã voi
sunteþi întru adevãr?"(72)

49. Spune: "Eu nu am nici o putere spre dãunarea sau spre folosul
meu, afarã de ceea ce voieºte Allah.(73) Fiecare comunitate are un
soroc ºi când le soseºte sorocul, ei nu-l pot întârzia nici mãcar cu un
ceas ºi nici nu-l pot grãbi".
50. Spune: “Vedeþi?!(74) Dacã va veni osânda Lui(75) - în timpul nopþii
sau în timpul zilei - ce ar putea pãcãtoºii sã grãbeascã din ea?”
51. "ªi atunci când va veni, veþi crede voi în ea? Acum credeþi voi în
ceea ce aþi voit sã grãbiþi?"(76)

52. Apoi li se va zice celor care au fost nedrepþi(77): “Gustaþi voi chinul
cel veºnic! Sunteþi voi rãsplãtiþi cu altceva decât cu ceea ce v-aþi
agonisit?(78)

53. ªi ei îþi cer þie desluºire: "Acest lucru este adevãrat?"(79) Spune:
"Da! [Jur] pe Domnul meu, acest lucru este adevãrat! ªi voi nu-l veþi
putea împiedica!"
54. ªi dacã fiecare suflet care a fost nedrept ar avea tot ceea ce se
aflã pe pãmânt, l-ar oferi ca rãscumpãrare. Ei îºi vor ascunde cãinþa,
când vor vedea chinul. Dar se va judeca între ei cu dreptate ºi ei nu
vor fi nedreptãþiþi.(80)
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81) Promisiunea în legãturã cu Învierea ºi rãsplata.
82) În Ziua de Apoi, ºi vã va rãsplãti dupã faptele voastre.
83) Coranul.
84) Tãmãduire pentru îndoieli, ipocrizie, ranchiunã.
85) Coranul ºi Islamul.
86) Averi.
87) A creat.
88) Prin revelaþia Sa ºi prin învãþãtura Sa despre ceea ce este permis ºi ceea

ce este interzis, precum ºi prin amânarea pedepsei pentru a lãsa timp pentru
cãinþã ºi îndreptare.

89) Surã sau verset.
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55. Într-adevãr, ale lui Allah sunt cele din ceruri ºi de pre pãmânt!
Într-adevãr, fãgãduinþa lui Allah este de netãgãduit!(81) Dar cei mai
mulþi dintre ei nu ºtiu!
56. El este Cel care dã viaþã ºi Cel care dã moarte ºi la El vã veþi
întoarce!(82)

57. O, oameni! V-a venit vouã îndemn(83) de la Domnul vostru ºi
tãmãduire pentru ceea ce este în piepturi(84), cãlãuzire ºi îndurare
pentru dreptcredincioºi!
58. Spune: "De harul lui Allah ºi de îndurarea Sa(85) sã se bucure,
cãci ele sunt mai bune decât toate cele care se strâng!"(86)

59. Spune: “Vedeþi ce v-a pogorât(87) Allah drept mijloace de vie-
þuire?! Iar voi aþi interzis o parte dintre ele ºi aþi îngãduit [o altã parte]”.
Spune: “Allah v-a îngãduit vouã acestea sau voi nãscociþi împotriva lui
Allah?”
60. ªi ce pãrere vor avea în Ziua Învierii aceia care au nãscocit
minciuni împotriva lui Allah? Allah este dãtãtor de har oamenilor(88),
dar cei mai mulþi dintre ei nu sunt mulþumitori.
61. Tu nu vei fi în nici o împrejurare, nu vei recita nici un fragment(89)

din Coran ºi voi nu veþi împlini nici o faptã fãrã ca Noi sã fim martori
în clipa când o sãvârºiþi. Domnului tãu nu-i va scãpa nici cât greutatea
unui fir de colb - nici de pe pãmânt, nici din cer -, nici cât [o greutate]
mai micã [decât aceasta] ºi nici mai mare, fãrã ca acestea sã [fie
înscrise] într-o carte limpede.
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62. Într-adevãr, aliaþii lui Allah nu au a se teme ºi nici nu vor fi
mâhniþi
63. Aceia care cred ºi care au fricã [de Allah]!
64. Pentru ei este bunã veste(90) în aceastã viaþã lumeascã, la fel ca ºi
în Lumea de Apoi. Cuvintele(91) lui Allah [nu vor cunoaºte] nici o
schimbare. Aceasta este marea izbândã.(92)

65. Sã nu te întristeze vorbele lor! Puterea întreagã este a lui Allah!(93)

El este Cel care Aude Totul [As-Sami’](94), Bineºtiutor [Al-’Alim](95).
66. Într-adevãr, ai lui Allah sunt atât cei din cer, cât ºi cei de pre
pãmânt(96). ªi ce urmeazã aceia care invocã semeni în locul lui Allah?
Ei nu urmeazã decât bãnuieli(97) ºi nu fac ei altceva decât sã mintã.(98)

67. El este Cel care v-a fãcut vouã noaptea sã vã odihniþi în ea ºi ziua
ca sã [vã îngãduie sã] vedeþi(99). Iar în aceasta sunt semne pentru un
neam care aude.(100)

68. Ei zic: "Allah ºi-a luat un fiu!" Preaslãvitul este îndeajuns de
Înstãrit [Al-Ghaniyy]. Ale Lui sunt [toate] cele din ceruri ºi cele de pre
pãmânt. Voi nu aveþi nici o dovadã pentru acest lucru. Spuneþi voi
împotriva lui Allah ceea ce nu ºtiþi?
69. Spune: "Aceia care nãscocesc pe seama lui Allah minciuni(101) nu
vor izbuti!"
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90) Vestirea Paradisului.
91) Promisiunile Lui.
92) Paradisul ºi izbãvirea lor de Foc.
93) ªi El îi va învinge ºi te va ajuta sã izbândeºti asupra lor.
94) Tot ceea ce spun ei despre tine ºi-i rãsplãteºte dupã fapte.
95) A ceea ce trebuie sã facã cu ei.
96) ªi ei nu pot face nimic fãrã voia Lui.
97) Presupuneri fãrã nici un suport real.
98) În ceea ce pun pe seama lui Allah.
99) Plinã de luminã, pentru ca sã puteþi vedea.
100) Care reflecteazã asupra celor pe care le aude.
101) Despre faptul cã Dumnezeu ar fi avut un fiu ºi despre idoli pe care îi aso-

ciazã Lui.
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102) Prin moarte.
103) Pentru necredinþa lor.
104) Pentru a încerca sã mã ucideþi.
105) În legãturã cu rãul pe care doriþi sã mi-l faceþi.
106) Dacã vã veþi lepãda de credinþa în ceea ce v-am adus.
107) Cei supuºi numai faþã de credinþa în Allah.
108) Pe Noe [ºi de aceea am trimis potopul peste ei].
109) De la înec.
110) Ai celor înecaþi. Allah i-a fãcut pe credincioºi urmaºi ai oamenilor din

þara lor, dupã ce i-a prãpãdit pe cei care n-au crezut, prin potop.
111) Dupã Noe.
112) Care dovedeau sinceritatea lor.
113) Dupã acei trimiºi.

10 • SURAT YUNUS

70. Plãcere trecãtoare este în aceastã lume. Apoi la Noi este
întoarcerea lor(102), iar Noi îi vom face atunci sã guste chinul aspru
pentru cã ei nu au crezut.(103)

71. Istoriseºte-le lor povestea lui Noe, când el a zis neamului sãu: "O,
neam al meu! Dacã vã este prea grea ºederea mea [printre voi] ºi
pomenirea de cãtre mine a semnelor lui Allah, atunci sã ºtiþi cã eu în
Allah mã încred! Înþelegeþi-vã, aºadar, cu asociaþii voºtri(104) ºi nu
ascundeþi planurile voastre! Apoi luaþi hotãrârea în privinþa mea(105),
fãrã sã-mi mai daþi vreun rãgaz!
72. Iar de vã veþi lepãda voi(106), eu nu v-am cerut rãsplatã, cãci
rãsplata mea nu este decât la Allah ºi mie mi s-a poruncit sã fiu dintre
cei supuºi voinþei lui Allah [musulmani]!” (107)

73. Dar ei l-au socotit mincinos.(108) ªi l-am mântuit Noi(109) laolaltã cu
cei care au crezut cu el în corabie ºi i-am fãcut pe ei urmaºi.(110) Iar pe
aceia care au þinut semnele noastre drept minciuni i-am înecat. Deci
priveºte cum a fost urmarea celor preveniþi!
74. Apoi am trimis Noi, dupã el(111), trimiºi la neamurile lor ºi le-am
adus semne desluºite(112), însã ei nu au crezut în ceea ce luaserã drept
minciunã mai înainte. ªi astfel pecetluim Noi inimile celor care întrec
mãsura.
75. Dupã aceea i-am trimis Noi, dupã ei(113), pe Moise ºi pe Aaron cu
semnele Noastre la Faraon ºi cãpeteniile sale, însã ei s-au arãtat
îngâmfaþi ºi au fost un neam de criminali.
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114) Semnele ºi minunile evidente.
115) Lui Moise.
116) Credinþa în idoli.
117) Aici este vorba de pãmântul Egiptului.
118) Pricepuþi în arta magiei.
119) Funiile ºi toiegele lor.
120) Prin minunea mea.
121) Prin argumentele Sale.
122) Pãmântul Egiptului.
123) Care fac mult rãu ºi multã stricãciune ºi nedreptãþi.
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76. ªi când a ajuns la ei Adevãrul(114) din partea Noastrã, zis-au ei:
"Aceasta este vrãjitorie învederatã".
77. A zis Moise: "Spuneþi voi despre Adevãr, dupã ce a venit el la voi,
cã aceasta este vrãjitorie? Atunci [aflaþi] cã vrãjitorii nu vor izbândi!"
78. Au rãspuns ei(115): "Ai venit la noi ca sã ne abaþi de la cele în care
i-am gãsit pe pãrinþii noºtri(116), pentru ca voi doi sã aveþi puterea pe
acest pãmânt?(117) Dar noi nu credem în voi!"
79. ªi a zis Faraon: "Aduceþi-mi pe toþi vrãjitorii învãþaþi!"(118)

80. ªi când au venit vrãjitorii, le-a zis Moise: "Aruncaþi ceea ce aveþi
voi de aruncat!"(119)

81. ªi când au aruncat ei, le-a zis Moise: "Ceea ce aþi adus voi este
vrãjitorie! Dar Allah o va zãdãrnici(120), cãci Allah nu încurajeazã fapta
celor care aduc stricãciune!
82. ªi [face Allah sã triumfe] Adevãrul prin cuvintele Sale(121), chiar
dacã pãcãtoºilor nu le place!"
83. ªi nu a crezut în [mesajul lui] Moise decât un grup de oameni din
neamul lui [Faraon]. ªi apoi le-a fost teamã ca Faraon ºi cãpeteniile
sale sã nu-i sileascã [la necredinþã] cãci Faraon era un tiran puternic
peste acest pãmânt(122) ºi era dintre cei necumpãtaþi.(123)

84. ªi a zis Moise: "O, neam al meu! Dacã voi credeþi în Allah,
încredeþi-vã în El, dacã sunteþi supuºi [lui Allah, musulmani]!"
85. ªi au rãspuns ei: "În Allah ne încredem! Doamne, nu ne face pre
noi [þintã a] urgisirii neamului de nelegiuiþi!
86. ªi izbãveºte-ne pre noi, cu mila Ta, de neamul de necredincioºi!"
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124) Izbânda în aceastã lume ºi Paradisul în Lumea de Apoi.
125) Veºminte ºi obiecte de podoabã.
126) Se adreseazã lui Moise ºi lui Aaron.
127) Calea lui Faraon, a neamului sãu ºi a idolatrilor.
128) Am despãrþit apele mãrii, încât ei sã poatã merge pe uscat, pentru a

scãpa de Faraon ºi de neamul sãu.
129) Dupã ce Allah a adus apele mãrii la loc.
130) Faraon, voind sã fie mântuit de înec.
131) Credinþei în Allah.
132) Acum crezi ºi te supui, pentru a scãpa de înec?
133) Salvãm trupul tãu dar fãrã suflet.
134) Pildã.
135) Dintre neamurile de necredincioºi.
136) Nu cugetã la ele ºi nu le iau drept pildã.
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87. ªi noi le-am revelat lui Moise ºi fratelui sãu: "Pregãtiþi case pentru
neamul vostru în Egipt ºi faceþi în casele voastre loc de rugãciune ºi
împliniþi Rugãciunea [As-Salat]! ªi binevesteºte credincioºilor!"(124)

88. ªi a zis Moise: “Doamne! Tu ai dãruit lui Faraon ºi cãpeteniilor
sale podoabe(125) ºi averi în aceastã viaþã, Doamne, ca sã-i rãtãceascã
[pe oameni] de la drumul Tãu! Doamne, nimiceºte averile lor ºi
pecetluieºte inimile lor ca sã nu creadã ei pânã ce nu vor vedea chinul
cel dureros!”
89. A zis [Allah]: “I s-a rãspuns rugãminþii voastre.(126) Mergeþi pe calea
cea dreaptã ºi nu urmaþi calea celor care nu ºtiu!”(127)

90. Noi i-am trecut pe fiii lui Israel prin mare.(128) ªi i-au urmãrit pe ei
Faraon ºi oºtenii sãi ca sã-i prigoneascã ºi sã-i nimiceascã. Iar când l-a
ajuns pe el înecul(129) a zis(130): “Eu cred cã nu existã altã divinitate în
afarã de cel în care cred fiii lui Israel ºi eu sunt [acum] printre cei
supuºi [musulmani]!”(131)

91. [A zis Allah]: "Acuma?!(132) Dupã ce mai înainte tu te-ai rãzvrãtit ºi
ai fost dintre stricãtori?!
92. Astãzi te mântuim Noi, cu trupul tãu(133), pentru ca sã fii un
semn(134) pentru cei [care vor veni] în urma ta!"(135) Însã mulþi dintre
oameni sunt nepãsãtori faþã de semnele noastre!(136)
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137) I-am aºezat într-un loc bun.
138) Nu s-au despãrþit în diferite doctrine asupra religiei lor.
139) Istorisirile despre Moise, Faraon ºi fiii lui Israel.
140) Tora ºi Evanghelia.
141) Coranul.
142) Porunca de a fi pedepsiþi.
143) Dovezile clare.
144) Semnele ºi dovezile.

10 • SURAT YUNUS

93. ªi Noi le-am pregãtit fiilor lui Israel locuinþã sigurã(137), ºi le-am
dat lor hranã din bunãtãþi. ªi ei nu s-au certat(138) pânã ce nu a venit la
ei ºtiinþa. Dar Domnul tãu va judeca între ei în Ziua Învierii cu privire
la cele întru care nu s-au înþeles ei.
94. Iar dacã tu ai îndoialã asupra celor pe care þi le-am trimis(139),
atunci întreabã-i pe cei care au citit Cartea revelatã(140) mai înainte de
tine. Þi-a venit Adevãrul de la Domnul tãu!(141) Aºadar, nu fi printre cei
care au îndoieli!
95. ªi sã nu fii printre aceia care þin de mincinoase semnele lui Allah,
cãci vei fi printre cei pierduþi!
96. Aceia împotriva cãrora se va adeveri cuvântul [de ameninþare al]
Domnului tãu(142) nu cred,
97. Chiar dacã le-ar veni lor toate semnele,(143) pânã ce nu vor vedea
osândã dureroasã.
98. ªi nu a fost nici o cetate cãreia credinþa sã-i fi fost de folos, [când
i-a venit pedeapsa], în afarã de cetatea neamului lui Iona, care, dupã
ce a crezut, i-a mântuit [pe locuitorii ei] de chinul ruºinii în viaþa
lumeascã ºi le-am dat Noi lor bucurie pânã la un timp.

99. ªi de-ar fi voit Domnul tãu, toþi cei de pe pãmânt ar fi crezut
laolaltã! ªi oare tu îi sileºti pe oameni ca sã fie credincioºi?

100. Nu poate nici un suflet sã creadã, decât cu voia lui Allah. ªi El
va trimite pedeapsã împotriva acelora care nu pricep.(144)
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145) Chibzuiþi.
146) Semnele din cer ºi de pe pãmânt care dovedesc unicitatea ºi puterea Lui.
147) Trimiºii care au avertizat.
148) Nu folosesc.
149) Neamurile de necredincioºi care i-au socotit pe trimiºii lor mincinoºi.
150) Ca sã vedeþi sfârºitul vostru!
151) Adicã vom nimici neamurile de necredincioºi ºi apoi îi vom izbãvi pe

profeþii pe care i-am trimis la ele ºi pe aceia dintre fiii lor care au crezut în ei.
152) Lipsindu-vã de viaþã.
153) Metaforã pentru întreaga fiinþã.
154) Îndepãrtându-te de religiile false.
155) Nu adora.
156) Nici în aceastã viaþã, nici în Viaþa de Apoi.
157) Dacã nu-l adori.
158) De-l vei adora.
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101. Spune: "Priviþi(145) la cele care sunt în ceruri ºi pre pãmânt!"(146)

Însã nici semnele ºi nici prevenitorii(147) nu sunt de ajuns(148) pentru un
neam [al celor] care nu cred!

102. ªi oare aºteaptã ei altceva decât zile asemãnãtoare cu ale
acelora de dinaintea lor?(149) Spune: "Aºteptaþi, aºadar!(150) Voi fi ºi eu
printre cei care aºteaptã laolaltã cu voi!"
103. Atunci îi vom mântui Noi pe trimiºii Noºtri ºi pe cei care au
crezut.(151) Aºa este datoria Noastrã, sã-i mântuim pe dreptcredincioºi!

104. Spune: "O, oameni! Dacã sunteþi cu îndoialã asupra religiei
mele, atunci [sã ºtiþi cã] eu nu voi adora pe cei pe care îi adoraþi în
afarã de Allah, ci Îl voi adora pe Allah Cel care vã va lua la Sine(152),
cãci mie mi s-a poruncit sã fiu dintre dreptcredincioºi.
105. ªi [mi s-a zis mie]: "Ridicã-þi faþa(153) cãtre religia adevãratã ºi nu
fi dintre idolatri!(154)

106. ªi nu chema(155) în locul lui Allah ceea ce nu-þi este spre
folos(156) ºi nici spre stricãciune(157), cãci de vei face [aceasta](158), vei fi
[tu] dintre cei nelegiuiþi!"
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107. ªi dacã Allah te atinge cu un rãu, [sã ºtii cã] nu este cine sã-l
îndepãrteze decât numai El! Iar dacã El îþi voieºte un bine, nu este
nimeni care sã poatã respinge harul Sãu. El îi atinge cu aceasta pe
cei care voieºte El dintre robii Sãi, iar El este Iertãtor, Îndurãtor [Al-
Ghafur, Ar-Rahim].
108. Spune(159): “O, oameni! V-a venit Adevãrul(160) de la Domnul
vostru ºi acela care se cãlãuzeºte, este cãlãuzit doar pentru sine, iar
acela care rãtãceºte, el duce în rãtãcire numai sufletul sãu! Iar eu nu
sunt pãzitor peste voi!(161)

109. ªi urmeazã ceea ce-þi este revelat ºi fii cu rãbdare pânã ce
Allah va judeca(162), fiindcã El este cel mai bun dintre judecãtori!"

159) Necredincioºilor.
160) Coranul.
161) Însãrcinat sã vã pãzesc de necredinþã ºi sã vã constrâng la credinþã.

Expresia aceasta revine frecvent în Coran, pentru a sublinia ideea cã Profetul nu
este rãspunzãtor de faptele oamenilor.

162) ªi va hotãrî izbânda ta asupra lor.



294

11    SURAT HUD(1)

(Mekkanã [52]; 123 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Ra'(2). Aceasta este o Carte ale cãrei versete sunt bine
întocmite, apoi tâlcuite de cãtre un Înþelept, Bineºtiutor [Hakim,
Khabir].
2. Nu-L adoraþi decât pe Allah! Iar eu(3) sunt [trimis] pentru voi de la
El, ca prevenitor ºi vestitor de bine.(4)

3. Rugaþi-vã de iertare la Domnul vostru(5), apoi întoarceþi-vã, cãindu-
vã, la El!(6) El vã va ajuta sã vã bucuraþi de o plãcere frumoasã pânã la
un timp anumit(7) ºi-i va da fiecãruia care meritã rãsplata cuvenitã. Însã
dacã vã veþi întoarce(8), eu mã tem pentru voi de chinul unei Zile
mari.(9)

4. La Allah este întoarcerea voastrã(10) ºi El este cu putere peste
toate.
5. Ei îºi închid piepturile, pentru a se ascunde de El. Dar chiar dacã
se învelesc ei, ascunzându-se în veºmintele lor, El ºtie atât ceea ce þin
ei ascuns(11), cât ºi ceea ce destãinuiesc ei(12), cãci El este Bineºtiutor
['Alim] al lãuntrului piepturilor.

1) Numele trimisului neamului 'Ad (vezi v. 50 ºi 7:65).
2) Vezi nota la 2:1.
3) Vorbeºte Profetul Muhammed.
4) Vã avertizez asupra urmãrilor idolatriei ºi vã vestesc rãsplata credinþei în

Allah Cel Unic.
5) Pentru idolatria voastrã.
6) Cu supunere.
7) Pânã la moarte.
8) Dacã vã veþi îndepãrta de la credinþa în Allah Cel Unic.
9) Ziua Judecãþii de Apoi.
10) În Lumea de Apoi.
11) În inimi.
12) Prin viu grai.
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13) Tablele pãstrate.
14) Tronul ºi apa au fost create înaintea cerurilor ºi a pãmântului.
15) Mekkanilor.
16) În batjocurã.
17) Pedeapsa.
18) Adicã nenorocirile cauzatoare de rãu.
19) Care suportã nenorocirile, cu credinþa în Allah ºi supunere faþã de El.
20) Pentru pãcatele lor.
21) Muhammed.
22) Din Coran.
23) La citirea acestei pãrþi.
24) Pentru a confirma mesajul Sãu.
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6. ªi nu este vieþuitoare pe pãmânt a cãrei hranã sã nu fie în grija lui
Allah. El ºtie locul ei de sãlaº ºi locul în care ea va muri. Totul este
într-o Carte desluºitã.(13)

7. El este cel care a creat cerurile ºi pãmântul în ºase zile - în vreme
ce Tronul Sãu era pe apã(14) - pentru ca sã vã cerce care dintre voi
este mai bun în fãptuire. Iar dacã Tu spui(15): "Veþi fi voi înviaþi dupã
moarte", cei care nu cred, vor zice: "Aceasta nu este decât vrãjitorie
vãditã".
8. Iar dacã Noi întârziem osândirea lor pânã la un timp anumit, atunci
ei zic(16): “Ce o opreºte pe ea?”(17) Dar în ziua când va veni la ei, nici
unul dintre ei nu va mai fi ferit [de ea] ºi îi va cuprinde ceea ce ei au
luat în derâdere.
9. Dacã Noi îi dãm omului sã guste îndurare din partea Noastrã, iar
apoi o luãm de la el, atunci el este deznãdãjduit ºi nemulþumitor.
10. Dacã, însã, Noi îi dãm sã guste bucurie dupã ce l-a atins o
nenorocire, atunci el va zice: "S-au dus relele(18) de la mine!" ºi el va fi
bucuros ºi mândru,
11. Mai puþin aceia care sunt cu rãbdare(19) ºi sãvârºesc fapte bune.
ªi aceia vor avea parte de iertare(20) ºi de rãsplatã mare.
12. S-ar putea ca tu(21) sã neglijezi o parte din ceea ce îþi este
revelat(22) ºi pieptul tãu sã fie strâns la ea(23), când ei vor zice: "De ce
nu s-a pogorât asupra lui o comoarã?" sau "De ce nu a venit
împreunã cu el un înger?"(24) Tu nu eºti decât un prevenitor, iar Allah
este a toate ocrotitor.
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25) El a nãscocit Coranul, care nu este de la Allah.
26) Capitole din Coran.
27) Coranul.
28) Credeþi în Allah Cel Unic ºi în Trimisul Sãu?
29) În aceastã lume.
30) Coranul.
31) Arhanghelul Gavriil.
32) De Coran.
33) Tora.
34) În Coran.
35) Mekkanii ºi sprijinitorii lor idolatri.
36) Asupra Coranului.
37) Îngerii ºi profeþii.
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13. Sau vor zice ei: "El l-a nãscocit!"(25) Spune: "Aºadar, aduceþi voi
zece sure(26), asemeni lui, nãscocite [de voi] ºi chemaþi pe cine puteþi,
afarã de Allah, dacã sunteþi voi întru dreptate!"
14. ªi dacã nu vã rãspund ei, atunci aflaþi cã a fost trimis(27) prin ºtiinþa
lui Allah ºi cã nu existã altã divinitate în afarã de El! Oare voi sunteþi
supuºi [lui Allah, musulmani]?(28)

15. Pe aceia care doresc viaþa lumeascã ºi podoaba ei îi vom rãsplãti
Noi dupã faptele lor în ea, fãrã sã li se scadã lor nimic din ele.
16. Aceºtia sunt cei care nu vor avea în Lumea de Apoi decât numai
Focul. ªi zadarnic va fi ceea ce au sãvârºit ei în ea(29) ºi în deºert va fi
ceea ce au fãcut.
17. ªi oare acela care se bizuie pe un semn desluºit(30) de la Domnul
sãu ºi care este recitat de un martor din partea Sa(31), în vreme ce
înainte de el(32) a fost Cartea lui Moise(33) drept ghid ºi îndurare [este
mai bun decât acela care nu se bizuie pe nici un semn]? Aceºtia cred în
el(34), însã acele cete care nu cred în el(35) au drept fãgãduinþã Focul.
Nu fi în îndoialã asupra lui(36), cãci el este Adevãrul de la Domnul tãu,
dar cei mai mulþi dintre oameni nu cred!
18. ªi cine este mai nelegiuit decât acela care nãscoceºte pe seama
lui Allah minciunã? Aceia vor fi aduºi dinaintea Domnului lor ºi vor zice
martorii(37): “Aceºtia sunt cei care au minþit împotriva Domnului lor!”
Blestemul lui Allah asupra nelegiuiþilor
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38) Nu-L pot împiedica sã-i pedepseascã.
39) Care sã-i apere de pedeapsa Lui.
40) Sã audã Adevãrul.
41) Prefãcându-se orbi faþã de semnele lui Allah.
42) Din cauza credinþei în idoli.
43) Au dispãrut zeii pe a cãror mijlocire se bizuiserã ºi nu le-au mai fost de nici

un folos.
44) Credincioºii ºi necredincioºii.
45) Dacã adoraþi pe altcineva în afarã de El.
46) Se adreseazã lui Noe ºi adepþilor sãi.
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19. Care împiedicã de la calea lui Allah ºi încearcã sã o facã
strâmbã. Ei sunt cei care nu cred în Viaþa de Apoi!
20. Aceia nu pot sã-[L] facã neputincios pe pãmânt(38)! ªi ei nu au alþi
aliaþi pentru ei(39), afarã de Allah, iar pedeapsa lor va fi îndoitã. Ei nu
au putut sã audã(40) ºi nu au vãzut(41).
21. Aceia sunt cei care ºi-au pierdut sufletele lor(42) ºi s-a îndepãrtat
de ei ceea ce ei au nãscocit(43).
22. Fãrã îndoialã în Lumea de Apoi ei vor fi cei mai pierduþi.
23. Aceia care cred ºi sãvârºesc fapte bune ºi se umilesc înaintea
Domnului lor, aceia sunt oaspeþii Raiului ºi în el vor avea sãlaº veºnic.
24. Asemãnarea între cele douã cete(44) este ca ºi cea a orbului ºi
surdului cu cel care vede ºi aude. Oare sunt cele douã egale, la
comparaþie? De ce nu luaþi voi aminte?
25. Noi l-am trimis pe Noe la neamul sãu [ºi a zis el]: “Eu sunt pentru
voi prevenitor limpede,
26. Pentru ca voi sã nu-L adoraþi decât pe Allah, cãci eu mã tem
pentru voi(45) de chinul unei zile dureroase”.
27. Dar au zis cãpeteniile din neamul lui, care nu au crezut: “Noi nu
vedem în tine decât un om ca ºi noi ºi nu vedem sã te fi urmat pe tine
decât aceia care sunt vrednici de dispreþ dintre noi ºi fãrã pic de
chibzuinþã. Noi nu vedem sã aveþi(46) nici un merit faþã de noi, ci vã
socotim mai degrabã niºte mincinoºi!”
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47) Spuneþi-mi!
48) În schimbul propovãduirii credinþei în Allah Cel Unic ºi transmiterii

mesajului.
49) În Ziua Învierii; ºi vor fi ei atunci rãsplãtiþi, în vreme ce adversarii lor vor

fi pedepsiþi.
50) Neamul sãu i-a zis lui.
51) Pedeapsa.
52) Fugind de El sau împiedicându-L.
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28. A zis el: “O, neam al meu! Ce credeþi voi?(47) Dacã eu am o
dovadã limpede de la Domnul meu ºi El mi-a dat îndurare de la El,
dar ochilor voºtri ea le scapã, oare sã vã silim noi la aceasta, dacã voi
o urâþi?
29. O, neam al meu! Eu nu vã cer vouã vreo avere în schimb(48), cãci
rãsplata mea nu se aflã decât la Allah. ªi nici nu-i voi alunga eu pe
cei care cred, cãci ei Îl vor întâlni pe Domnul lor(49). Însã eu vãd cã voi
sunteþi un neam de ignoranþi!
30. O, neam al meu! Cine mã va ajuta pe mine împotriva [pedepsei]
lui Allah dacã eu i-aº alunga? Voi nu vã daþi seama?
31. ªi eu nu vã spun cã eu am comorile lui Allah ºi eu nu ºtiu
neºtiutul. Nici nu spun cã eu sunt un înger ºi nici nu spun acelora pe
care ochii voºtri îi dispreþuiesc cã Allah nu le va dãrui lor bine. Allah
ºtie mai bine ce se aflã în sufletele lor, iar eu aº fi, aºadar, dintre cei
nelegiuiþi!”
32. Au zis ei(50): “O, Noe! Te-ai certat cu noi ºi prea mult te-ai certat.
Adu-ne nouã cele cu care ne ameninþi(51), dacã tu eºti dintre cei care
spun adevãrul!”
33. Le-a rãspuns el: “O sã vi le aducã Allah dacã El voieºte, iar voi
nu-L veþi putea împiedica(52)!
34. ªi sfatul meu nu vã este spre folos - de aº vrea sã vã sfãtuiesc -
dacã Allah voieºte sã vã ducã în rãtãcire. El este stãpânul vostru ºi la
El veþi fi întorºi!”
35. Sau zic ei: “L-a nãscocit!” Spune: “Dacã eu l-am nãscocit, atunci
eu rãspund pentru pãcatul meu, însã eu sunt slobod de cele pe care le
sãvârºiþi!”
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53) Nu interveni pentru ei.
54) Sunt condamnaþi la înec.
55) Cã ne construim corabie.
56) Din pricina ignoranþei voastre.
57) În aceastã viaþã.
58) În Viaþa de Apoi.
59) De a fi înecaþi, din pricina nelegiuirii lor.
60) Îmbrãþiºând credinþa noastrã.
61) Fiul lui Noe.
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36. ªi i s-a revelat lui Noe: “Nu vor crede din neamul tãu decât
aceia care deja au crezut, dar tu nu te întrista pentru ceea ce fac ei!
37. ªi fã-þi arca sub ochii Noºtri ºi dupã inspiraþia Noastrã ºi nu-Mi
mai pomeni(53) despre cei care au fost nelegiuiþi, cãci ei sunt
înecaþi!”(54)

38. Lucra el la corabie ºi de câte ori trecea pe lângã el câte o
cãpetenie din neamul sãu, îl luau în derâdere. Însã el le-a zis: “Dacã
râdeþi de noi(55), vom râde ºi noi de voi(56), asemenea cum râdeþi.
39. ªi veþi afla voi cui îi va veni chinul care-l va umili(57) ºi peste cine
va veni chinul dãinuitor(58)!”
40. Iar când a venit porunca Noastrã ºi s-a învolburat cuptorul, am
spus Noi: “Adu pe ea din fiecare [seminþie] câte doi soþi ºi familia ta -
afarã de cei împotriva cãrora hotãrârea(59) a fost deja datã -, ºi pe cei
care au crezut”. Însã nu au crezut împreunã cu el decât puþini.
41. ªi a zis el: “Urcaþi-vã pe ea! În numele lui Allah va fi mersul ei ºi
oprirea ei! Domnul meu este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!”
42. ªi când a purces cu ei printre valuri ca munþii, l-a strigat Noe pe
fiul sãu, care stãtea deoparte: “O, fiul meu! Urcã împreunã cu noi(60),
nu fi laolaltã cu necredincioºii!”
43. Dar a rãspuns [fiul]: “Voi gãsi refugiu pe un munte ce mã va
apãra de apã”. I-a zis [atunci]: “Astãzi nu este apãrãtor de porunca lui
Allah, afarã de acela cu care El este îndurãtor!” ªi valurile i-au
despãrþit pe ei doi, iar el(61) a fost printre cei înecaþi!
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62) Cel care a poruncit era Allah.
63) Au scãpat cei care au scãpat ºi au pierit cei care au pierit.
64) Allah Preaînaltul.
65) Nu ºtii dacã este un lucru adevãrat sau neadevãrat.
66) Te opresc, ca prin aceastã întrebare despre lucruri pe care nu le cunoºti,

sã fii dintre cei nepricepuþi.
67) Noe.
68) A venit porunca lui Allah sã coboare de pe corabie împreunã cu cei ºi cele

care se aflau cu el.
69) Qurayºiþii.
70) Mai înainte de a þi le vesti þie, adicã înainte de revelarea Coranului.
71) Aratã rãbdare faþã de trimiterea mesajului ºi faþã de necazurile pe care þi

le pricinuieºte neamul tãu, aºa cum a rãbdat ºi Noe!
72) Izbânda în aceastã lume ºi fericirea veºnicã în Viaþa de Apoi.
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44. ªi s-a grãit(62): “O, pãmântule! Înghite apa ta!” ºi “O, cerule!
Înceteazã [cu ploaia]!” ªi a scãzut apa ºi s-a împlinit porunca(63), iar ea
s-a aºezat pe muntele Al-Judi. ªi s-a grãit: “Piarã neamul de
nelegiuiþi!”
45. ªi L-a chemat Noe pe Domnul sãu ºi a zis: “Doamne, fiul meu
este din familia mea! Fãgãduinþa Ta este Adevãrul, iar Tu eºti cel mai
drept dintre cei drepþi!”
46. A zis(64): “O, Noe! El nu este din stirpea ta. Aceasta [pe care a
sãvârºit-o el] este o faptã necinstitã. Nu-mi cere aceea despre care tu
nu ai ºtiinþã(65)! Eu te îndemn pentru ca tu sã nu fi printre cei
nepricepuþi(66)!”
47. Atunci a zis(67): “Doamne, eu caut iertare la Tine cã Te întreb
despre ceea ce nu s-ar cuveni sã Te întreb, iar de nu mã vei ierta ºi
nu vei fi îndurãtor cu mine, voi fi printre cei pierduþi”.
48. S-a fost zis(68): “O, Noe! Coboarã cu pace din partea Noastrã ºi cu
binecuvântãri asupra ta ºi asupra comunitãþilor ce se vor ivi dintre acei
care sunt cu tine. Iar alte comunitãþi le vom lãsa sã aibã parte de
bucurie trecãtoare ºi pe ele le va ajunge apoi chin dureros [venind] de
la Noi.
49. Acestea sunt câteva veºti despre cele neºtiute [de oameni](69), pe
care Noi þi le revelãm ºi pe care nu le-aþi ºtiut nici tu, nici neamul tãu,
mai înainte de aceasta(70). Deci fii rãbdãtor(71), cãci sfârºitul(72) va fi al
celor temãtori [de Allah]!
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73) Adicã pe unul dintre ei.
74) Prin a face din idoli asociaþi ai lui Allah ºi intermediari la El.
75) Pentru idolatria voastrã.
76) Pentru adorarea altora în afara Lui.
77) De la cele la care vã chem.
78) Pentru stãruinþa în pãcatele voastre.
79) Pe idolii noºtri.
80) Dând ascultare vorbelor tale.
81) Nu te credem pe tine.
82) Te-a atins.
83) Unul dintre zeii noºtri te-a lovit pe tine cu nebunia.
84) Hud se declarã nevinovat pentru cã ei cred în altcineva decât în Allah.
85) ªi voi ºi zeitãþile voastre.
86) Dacã sunteþi în stare sã uneltiþi împotriva mea ºi sã mã ucideþi.
87) Asupra cãreia sã nu aibã stãpânire ºi putere.
88) Domnul meu este drept în judecata Lui.
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50. ªi [Noi l-am trimis] la [neamul] ’Ad pe fratele lor Hud(73), care a
zis: “O, neam al meu! Adoraþi-L pe Allah! Voi nu aveþi [altã] divinitate
în afarã de El! Voi sunteþi doar nãscocitori [de minciuni]!(74)

51. O, neam al meu! Eu nu vã cer pentru aceasta rãsplatã, ci
rãsplata mea este numai la Acela care m-a creat. Oare voi nu
pricepeþi?
52. O, neam al meu! Rugaþi-vã de iertare Domnului vostru(75), apoi
cãiþi-vã faþã de El(76), pentru ca El sã trimitã asupra voastrã cerul
încãrcat de ploaie ºi sã sporeascã puterea voastrã cu putere! ªi nu vã
abateþi(77) ca niºte mari pãcãtoºi(78)!”
53. Au zis ei: “O, Hud! Nu ne-ai adus nouã un semn desluºit, iar noi
nu-i vom pãrãsi pe zeii noºtri(79), pentru cuvântul tãu(80), ºi nici nu vom
fi cu credinþã în tine!(81)

54. Noi nu zicem decât cã te-a ajuns(82) un rãu de la unul din zeii
noºtri(83)!” A zis el: “Eu Îl iau pe Allah ca martor ºi voi, de asemenea,
fiþi martori cã eu sunt nevinovat pentru ceea ce voi luaþi ca asociaþi(84)

55. În locul Lui! Deci vicleniþi cu toþii(85) împotriva mea, fãrã sã-mi
daþi nici un rãgaz(86)!
56. Eu mã încred în Allah - Domnul meu ºi Domnul vostru! ªi nu este
vietate pe care El sã nu o þinã de chica ei(87). Domnul meu este pe
drumul cel drept!(88)
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89) Mesajul cu care am fost trimis la voi.
90) Vã va nimici ºi va lãsa sã urmeze dupã voi un alt neam, moºtenindu-vã

casele ºi averile.
91) Ci aducându-vã rãu doar vouã înºivã.
92) Stãpânitor cãruia nu-I rãmâne nimic necunoscut.
93) I-am mântuit de la pieirea care le-a venit de la vânturile pe care le-am

trimis împotriva lor vreme de ºapte nopþi ºi opt zile.
94) Au dat ascultare cãpeteniilor lor ºi celor care i-au chemat sã nu creadã în

trimiºi.
95) ªi în Lumea de Apoi.
96) Adorând pe altcineva în locul Lui.
97) Blestemaþi ºi condamnaþi la pieire sã fie ei!
98) Care a fost unul din tribul lor.
99) Pentru idolatria voastrã.
100) De îndurare faþã de cel care Îi cere iertare.
101) Qarib, Mujib; Rãspunde cererii lui.
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57. Iar de vã veþi întoarce, eu nu am fãcut decât sã vã aduc cele cu
care am fost trimis la voi(89). ªi Domnul meu va lãsa sã urmeze dupã
voi un alt neam(90), fãrã ca voi sã-I aduceþi Lui vreun rãu(91). Iar
Domnul meu este peste toate Pãzitor(92)!”
58. ªi când a venit porunca Noastrã, i-am mântuit Noi pe Hud ºi pe
cei care credeau împreunã cu el, prin mila Noastrã, ºi i-am mântuit de
osândã cruntã(93)!
59. Aceºtia sunt [neamul] ’Ad. Ei au tãgãduit semnele Domnului lor ºi
nu au dat ascultare trimiºilor Sãi ºi au urmat ei(94) porunca oricãrui
tiran îndãrãtnic.
60. ªi au fost ei urmãriþi de un blestem în aceastã lume ºi în Ziua
Învierii(95). [Neamul] ’Ad nu a crezut în Domnul lor(96). Departe cu ‘Ad,
neamul lui Hud(97)!
61. ªi [Noi] am trimis la Thamud pe fratele lor Salih(98), care a zis: “O,
neam al meu! Adoraþi-L pe Allah! Voi nu aveþi altã divinitate în afarã
de El! El v-a creat pe voi din pãmânt ºi v-a dat vouã sã locuiþi pe el.
Rugaþi-L pe El de iertare(99) ºi cãiþi-vã la El! Domnul meu este
Apropiat(100) [ºi] El este Cel care Rãspunde Întotdeauna(101)!”
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102) Idolii pe care i-au adorat ei?
103) Spuneþi-mi!
104) Aici cu sensul de profeþie.
105) De pedeapsa Lui.
106) Dacã vã voi urma în rãtãcirea voastrã, sau dacã nu vã vestesc ceea ce

mi-a fost revelat.
107) Allah a trimis-o ca semn doveditor al adevãrului profeþiei mele, cãci ea

se deosebeºte de toate celelalte cãmile.
108) De fapt, cãmila a fost înjunghiatã de o parte dintre ei, însã Allah a socotit

cã tot neamul lui Salih a luat parte la aceastã faptã, întrucât a dorit-o.
109) Salih.
110) Adicã “pedeapsa Noastrã”.
111) Care a venit dinspre cer, aducând cataclismul.
112) Nemiºcaþi, morþi, cu feþele spre pãmânt.
113) Blestemul ºi pieirea lor, pentru cã ei s-au îndepãrtat de la calea lui Allah!
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62. Ei au zis: “O, Salih! Ai fost tu înainte de aceasta dorit peste noi.
Dar oare, ne opreºti tu sã adorãm ceea ce au adorat pãrinþii
noºtri(102)? Noi suntem într-o îndoialã tulburãtoare cu privire la cele la
care ne chemi!”
63. A zis el: “O, neam al meu! Ce ziceþi voi(103), dacã eu am o dovadã
limpede de la Domnul meu, care mi-a dãruit ºi îndurare(104) de la El!
Cine mã va apãra pe mine de Allah(105), dacã eu nu m-aº supune Lui?
Voi nu-mi sporiþi decât pierderea(106)!
64. O, neam al meu! Iatã aceastã cãmilã de la Allah, care este un
semn desluºit pentru voi!(107) Lãsaþi-o sã pascã pe pãmântul lui Allah ºi
nu o atingeþi cu nici un rãu, cãci vã va lovi pe voi osândã apropiatã!”
65. Însã ei au înjunghiat-o(108) ºi atunci le-a zis el(109): “Mai bucuraþi-vã
în casele voastre [încã] trei zile! Aceasta este o fãgãduinþã fãrã de
minciunã!”
66. ªi când a venit porunca Noastrã(110), i-am mântuit Noi pe Salih ºi
pe cei care au crezut împreunã cu el, prin îndurarea Noastrã, de
ruºinea acelei zile. Domnul tãu este Cel Puternic [ºi] Tare [Al-Qawiyy,
Al-'Aziz].
67. ªi pe cei nelegiuiþi i-a lovit strigãtul tunãtor(111) ºi au cãzut [morþi],
în casele lor, cu faþa în jos(112),
68. Ca ºi când nu ar fi locuit [niciodatã] în belºug în ele. Într-adevãr,
[neamul] Thamud nu a crezut în Stãpânul lor! Ducã-se Thamud(113)!
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114) Îngerii pe care i-am trimis sã nimiceascã neamul lui Lot.
115) Vestea cã va avea urmaºi de la soþia lui, Sara.
116) (În semn de) salut.
117) Pentru a mânca, fiindcã ei erau îngeri cu chip de bãrbaþi ºi îngerii nu

mãnâncã.
118) Se subînþelege: Noi nu mâncãm pentru cã suntem îngeri.
119) Pentru a-l nimici.
120) Sara, soþia lui Avraam.
121) Bucurându-se cã va nimici neamul lui Lot.
122) Neobiºnuit.
123) De atotputernicia Lui?
124) Familia lui Avraam.
125) I s-a zis lui: O, Avraam!
126) Hotãrârea de a nimici neamul lui Lot.
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69. ªi au venit trimiºii Noºtri(114) la Avraam cu veste bunã(115). Au zis
ei: “Pace!”(116) ªi le-a rãspuns el: “Pace [vouã]”! ºi nu a pregetat sã
aducã un viþel fript.
70. ªi când a vãzut cã mâinile lor nu se întind spre el(117), a devenit
bãnuitor ºi l-a cuprins frica de ei. Dar ei au zis: “Nu-þi fie fricã!(118) Noi
am fost trimiºi la neamul lui Lot!”(119)

71. ªi muierea lui(120) stãtea în picioare ºi a râs ea(121). Noi i l-am
vestit pe Isaac, iar dupã el pe Iacob.
72. Ci ea a zis: “Vai mie! O sã nasc eu când sunt o muiere bãtrânã,
iar bãrbatul meu e un moºneag?! Acesta este cu adevãrat un lucru
ciudat!”(122)

73. Dar ei au zis: “Te miri tu de hotãrârea lui Allah?(123) Îndurarea ºi
binecuvântarea lui Allah asupra voastrã, o, locuitori ai acestei
case(124)! El este cu adevãrat Cel Vrednic de Laudã [ºi] Cel Vrednic de
Glorie [Hamid, Majid]!
74. ªi când i-a trecut lui Avraam frica ºi i-a venit vestea cea bunã, a
vorbit el cu Noi [în apãrarea] neamului lui Lot.
75. Avraam era blând, cãinãtor ºi rugãtor.
76. “O, Avraam(125), renunþã la aceasta, cãci hotãrârea Domnului tãu
a venit(126), iar asupra lor se va abate o osândã nestrãmutatã”.
77. ªi când trimiºii Noºtri au venit la Lot, s-a simþit stingherit, neºtiind
ce sã facã. ªi a zis el: “Aceasta este o zi cumplitã”.
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127) Se destrãbãlaserã între ei.
128) Lot.
129) A vrut sã-i apere pe oaspeþii sãi, propunându-le bãrbaþilor din neamul sãu

sã le ia de soþii ºi sã renunþe la practicile homosexuale.
130) Care sã renunþe la faptele urâte ºi sã fie cãlãuzit pe calea cea bunã?
131) Lot.
132) Îngerii.
133) Când lumea este cufundatã în somn.
134) Adicã pieirea lor.
135) Adicã pedeapsa Noastrã.
136) A cetãþii Sodoma.
137) Lut ars ºi împietrit.
138) Însemnate cu numele destinatarilor.
139) Aceste pietre.
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78. ªi s-a grãbit neamul sãu cãtre el, dupã ce pânã atunci sãvârºiserã
fapte rele(127). ªi le-a zis el(128): “O, neam al meu! Acestea sunt fiicele
mele ºi ele sunt mai curate pentru voi(129). Fiþi cu fricã de Allah ºi nu
mã faceþi de ocarã faþã de oaspeþii mei! Oare nu este printre voi un
bãrbat chibzuit?(130)”
79. Dar ei au zis: “Tu ºtii cã nu avem nevoie de fiicele tale ºi tu ºtii
ceea ce voim noi!”
80. A zis el(131): “O, de-aº avea eu putere asupra voastrã sau de-aº
gãsi un sprijin temut!”
81. Au zis(132): “O, Lot! Noi suntem trimiºii Domnului tãu! Ei nu vor
putea niciodatã sã ajungã la tine. Deci purcede cu stirpea ta la vreme
de noapte(133) ºi sã nu se întoarcã nici unul dintre voi [pentru a privi
înapoi], afarã numai de muierea ta, pe care o va lovi ceea ce îi
loveºte pe ei. Ceea ce îi ameninþã pe ei se va întâmpla în zori(134). ªi
oare nu este dimineaþa aproape?”
82. ªi când a venit hotãrârea Noastrã(135), am fãcut Noi ca partea
ei(136) de sus sã fie partea ei de dedesubt ºi am trimis asupra ei ploaie
de pietre de lut [ars](137), una dupã alta,
83. Însemnate de Domnul tãu(138). ªi ele(139) nu sunt departe de cei
nelegiuiþi.
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140) Zona situatã în partea nordicã a Peninsulei Arabe - între Hidjaz ºi ªam.
141) Unul din neamul lor.
142) Vã vãd trãind în belºug ºi bogãþie ºi nu aveþi nevoie sã furaþi.
143) În care nu va scãpa nimeni de pieire.
144) Câºtigul cinstit ºi legal este mai bun pentru voi decât sã mâncaþi bunurile

oamenilor pe nedrept.
145) Religia ta.
146) Idolii lor.
147) ªuayb.
148) Spuneþi-mi voi!
149) Se subînþelege: În acest caz, voi credeþi cã eu nu trebuie sã vã poruncesc

sã nu adoraþi idoli ºi sã mãsuraþi cu dreptate?
150) Înecul, ca urmare a potopului.
151) Vânturile violente.
152) Zgomotul tunãtor.
153) Istoria lui Lot este destul de recentã, iar Madyan nu e prea departe de

Sodoma, aºa încât aþi auzit de nenorocirea care s-a abãtut asupra lor.
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84. ªi [l-am trimis Noi] la [neamul] Madyan(140) pe fratele lor(141)

ªuayb, care [le-] a zis: “O, neam al meu! Adoraþi-L voi pe Allah, cãci
nu existã altã divinitate în afarã de El! ªi nu micºoraþi mãsura ºi
greutatea! Eu vã vãd întru bine,(142) dar eu mã tem pentru voi de chinul
unei zile care [le] va cuprinde [pe toate](143).
85. O, neam al meu! Daþi mãsura ºi greutatea întreagã, cu dreptate,
ºi nu le scãdeþi oamenilor din lucrurile [cuvenite] lor ºi nu purcedeþi pe
pãmânt ca stricãtori!
86. Ceea ce vã rãmâne din partea lui Allah este mai bun pentru
voi(144), dacã sunteþi credincioºi. Iar eu nu sunt pãzitor peste voi!”
87. Au zis ei: “O, ªuayb! Oare rugãciunile tale(145) îþi poruncesc ca noi
sã ne lepãdãm de ceea ce au adorat pãrinþii noºtri(146) ºi sã nu facem
ceea ce voim cu averile noastre? Tu(147) doarã eºti milostiv ºi
chibzuit!”.
88. A zis el: “ O, neam al meu! Vedeþi voi(148) dacã eu am o dovadã
limpede de la Domnul meu, care mi-a dãruit din partea Sa avere
frumoasã?(149) Eu nu voiesc sã fac ceea ce vã opresc vouã. Eu nu
voiesc decât îndreptarea [voastrã], atâta cât pot. Iar izbânda mea nu
este decât de la Allah. În El mã încred ºi la El mã întorc.
89. O, neam al meu! Sã nu vã împingã la pãcat vrajba ce mi-o
arãtaþi, ca sã vã loveascã ceea ce a lovit neamul lui Noe(150), sau
neamul lui Hud(151), sau neamul lui Salih(152)! Iar neamul lui Lot nu este
departe de voi(153)!
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154) Sã vã ierte pentru credinþa în idoli.
155) Adoraþi-L numai pe El.
156) Neputincios, dacã am voi sã-þi facem ceva rãu.
157) Care este de o credinþã cu noi.
158) Ca sã te respectãm ºi sã te protejãm împotriva lapidãrii.
159) ªuayb.
160) Decât porunca, revelaþia ºi religia Lui?
161) L-aþi uitat ºi Îl trataþi ca pe ceva aruncat în spatele vostru.
162) De a-i nimici pe necredincioºi.
163) Allah a nimicit neamul Thamud prin zgomotul tunãtor ºi ei au rãmas fãrã

viaþã, nemiºcaþi, pe genunchii lor.
164) Sã piarã Madyan!
165) Departe de îndurarea lui Allah, pierind.
166) Aluzie la minunile pe care le-a sãvârºit Moise.
167) Neamul lui Faraon.
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90. ªi rugaþi-vã de iertare Domnului vostru(154), apoi cãiþi-vã faþã de
El(155), Cãci Domnul meu este Îndurãtor [ºi] Binevoitor [Rahim,
Wadud]!”
91. Au zis: “O, ªuayb! Noi nu pricepem prea multe din ceea ce ne
grãieºti tu ºi te socotim slab printre noi(156). ªi de n-ar fi clanul tãu(157),
noi te-am ucide cu pietre, cãci tu nu ai nici o putere asupra
noastrã(158)!”
92. A zis el(159): “O, neam al meu! Oare clanul meu are mai mult preþ
la voi decât Allah(160), cãruia voi Îi întoarceþi spatele(161)? Domnul meu
cuprinde [cu ºtiinþa Sa] tot ceea ce faceþi voi.
93. O, neam al meu! Faceþi dupã putinþa voastrã ºi voi face ºi eu [tot
la fel] ºi veþi afla voi asupra cui se va abate o osândã care-l va înjosi ºi
cine este mincinos. Aºteptaþi, ºi voi aºtepta ºi eu împreunã cu voi!”
94. ªi când a venit porunca Noastrã(162), i-am izbãvit Noi pe ªuayb ºi
pe cei care au crezut împreunã cu el, prin îndurarea Noastrã, în
vreme ce pe cei care au rãmas nelegiuiþi i-a lovit strigãtul tunãtor ºi au
cãzut [morþi], în casele lor, cu faþa în jos(163),
95. Ca ºi cum nu ar fi locuit în ele, în belºug, [niciodatã]. Departe cu
Madyan(164), aºa cum departe s-a dus ºi neamul Thamud(165)!
96. ªi l-am trimis Noi pe Moise, cu semnele Noastre ºi cu putere vã-
ditã(166),
97. La Faraon ºi la cãpeteniile sale. Însã ei(167) au urmat orânduiala
lui Faraon, dar rânduiala lui Faraon nu era cu dreptate.
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168) În limba arabã, cuvintele folosite cu sensul de “a cãlãuzi” ºi “a duce” din
acest verset au sensul de a conduce spre un izvor, spre o sursã de apã pentru poto-
lirea setei, iar “locul” pomenit aici ar trebui sã fie tocmai “izvorul”, dar ei sunt, de
fapt, cãlãuziþi spre focul Infernului.

169) Adicã blestemul, atât în aceastã lume, cât ºi în Lumea de Apoi.
170) Nimicindu-i.
171) Prin credinþa în idoli ºi prin nelegiuire.
172) Pierderi ºi distrugeri.
173) O pildã.
174) Toatã lumea a aflat de lucrurile care se vor întâmpla în aceastã Zi.
175) Este vorba de aceastã Zi.
176) Pentru un interval de timp limitat.
177) Ziua Învierii.
178) A lui Allah.
179) Cei din Infern.
180) Cei din Paradis.
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98. ªi va merge el înaintea neamului sãu în Ziua Învierii ºi-i va cãlãuzi
pe ei cãtre Foc. ªi ce rãu loc va fi acesta spre care sunt ei duºi!(168)

99. ªi vor fi  urmãriþi în aceastã [lume] ºi în Ziua Judecãþii de blestem.
ªi ce rãu dar va fi acesta care le este menit(169)!
100. Acestea sunt dintre veºtile cetãþilor pe care þi le povestim [o,
Muhammed]! [Parte] din ele sunt încã în picioare, [parte din ele] sunt
ºterse.
101. Noi nu le-am fãcut nici o nedreptate(170), ci ei înºiºi s-au nedrep-
tãþit(171). ªi nu le-au fost de nici un folos zeii lor, pe care i-au adorat în
locul lui Allah, când a venit porunca Domnului tãu, ci nu au fãcut ei
decât sã le sporeascã puterea de a pricinui pierderi(172).
102. Astfel este pedeapsa Domnului tãu când El pedepseºte cetãþile,
dacã ele sunt nelegiuite! Iar pedeapsa Lui este dureroasã ºi asprã!
103. Întru aceasta este un semn(173) pentru acela care se teme de
chinul din Ziua de Apoi. Aceasta este o Zi în care oamenii vor fi
adunaþi! Aceasta este o Zi mãrturisitã(174)!
104. ªi Noi nu o lãsãm sã întârzie(175) decât numai pânã la un
termen hotãrât(176)!
105. În Ziua ce va veni(177), nu va grãi nici un suflet, decât numai cu
voia Lui(178). ªi unii dintre ei vor fi osândiþi(179), iar [alþii] fericiþi(180)!
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181) În Infern.
182) Politeiºtii.
183) Pedeapsa ce li se cuvine.
184) Tora.
185) Unii au crezut în ea, iar alþii nu au crezut, aºa cum au fãcut ºi mekkanii

în legãturã cu Coranul.
186) Hotãrârea lui Allah de a amâna pedeapsa pânã în Ziua Judecãþii de Apoi.
187) Ar fi fost ei nimiciþi numaidecât.
188) Mekkanii.
189) Asupra Coranului.
190) Pe fiecare din cele douã grupuri aflate în conflict în legãturã cu Coranul,

adicã cei care cred în el ºi cei care nu cred în el.
191) Nu-I rãmâne Lui nimic necunoscut din ceea ce fac ei.
192) Acþionând în conformitate cu porunca lui Allah ºi propovãduind credinþa

în El, aºa cum þi s-a poruncit în Coran.
193) Dreptcredincioºii care au renunþat la credinþa în idoli.
194) Nu treceþi dincolo de limitele pe care vi le-a hotãrât Allah.
195) ªi vã va rãsplãti dupã ceea ce sãvârºiþi.
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106. În ce-i priveºte, cei care vor fi osândiþi se vor afla în Foc, unde
ei vor avea parte de geamãt ºi de suspin;
107. În veci vor sãlãºlui în el(181), cât vor dãinui cerurile ºi pãmântul,
doar dacã Domnul tãu va voi altfel, cãci Domnul tãu face tot ceea ce
El voieºte.
108. În ce-i priveºte, cei care vor fi fericiþi se vor afla în Rai; în veci
vor sãlãºlui în el, cât vor dãinui cerurile ºi pãmântul, doar dacã
Domnul tãu va voi altfel. [Acesta va fi] un dar neîntrerupt.
109. Nu sta la îndoialã cu privire la ceea ce adorã aceia(182)! Ei nu
adorã alta decât ceea ce au adorat pãrinþii lor mai înainte. Iar Noi le
vom da partea lor fãrã nici o micºorare(183).
110. Noi i-am dat deja lui Moise Cartea(184) ºi s-au ivit neînþelegeri
asupra ei(185). ªi de n-ar fi fost mai dinainte un cuvânt de la Domnul
tãu(186), [totul] ar fi fost hotãrât pentru ei(187). Dar ei(188) sunt în îndoialã
tulburãtoare asupra lui(189).
111. ªi pe fiecare îl va rãsplãti Domnul tãu pe deplin pentru faptele
sale(190), cãci El este Bineºtiutor [Khabir] a ceea ce fac ei(191).
112. Deci rãmâi pe calea cea dreaptã, aºa cum þi s-a poruncit(192),
laolaltã cu aceia care s-au cãit împreunã cu tine(193)! ªi nu treceþi
peste limite(194), fiindcã El este Cel care Vede Bine [Basir] ceea ce
faceþi(195)!
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196) Inimile voastre sã nu încline cãtre ei ºi sã nu vã încredeþi în ei.
197) Sunt nelegiuiþi faþã de ei înºiºi, prin pãcatele lor ºi prin credinþa lor în

idoli.
198) Care sã vã apere de pedeapsa lui Allah.
199) La începutul zilei [adicã în zori] ºi la sfârºitul ei.
200) ªi rugãciunile se numãrã printre ele.
201) Împlinirea rugãciunilor în momentele menþionate.
202) La fãgãduinþa lui Allah ºi doresc rãsplata Lui ºi la ameninþarea Lui ºi se

tem de pedeapsa Lui.
203) Suportã cu rãbdare tot ceea ce întâmpini pe calea lui Allah.
204) Allah îi izbãveºte numai pe cei care opresc de la stricãciune.
205) O singurã confesiune, cu aceeaºi credinþã.
206) În privinþa Adevãrului; ºi unii dintre ei sunt credincioºi, iar alþii sunt

necredincioºi.
207) ªi i-a cãlãuzit pe drumul credinþei în Allah Cel Unic.
208) I-a creat pe oameni pentru a-i încerca în privinþa atitudinii lor faþã de

Adevãr.
209) Dintre cei pãcãtoºi.
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113. ªi nu înclinaþi(196) cãtre cei care sunt nelegiuiþi(197), ca sã nu vã
atingã Focul! Voi nu aveþi alþi aliaþi(198) afarã de Allah ºi apoi voi nu
veþi fi ajutaþi.
114. ªi împlineºte Rugãciunea [As-Salat] la cele douã capete ale
zilei(199) ºi la anumite ceasuri din noapte! Faptele bune(200) le alungã pe
cele rele. Aceasta este reamintirea(201) pentru cei care cugetã(202)!
115. ªi fii statornic în rãbdare(203), fiindcã Allah nu lasã sã se piardã
rãsplata fãcãtorilor de bine!
116. ªi oare nu au fost printre neamurile de dinaintea voastrã
oameni virtuoºi care au oprit de la stricãciuni pe acest pãmânt - în
afarã de puþini dintre ei pe care Noi i-am izbãvit? Iar cei care au fost
nedrepþi au trãit mai departe în îmbuibare ºi au fost ei mai
pãcãtoºi(204).
117. ªi Domnul tãu nu ar fi nimicit cetãþile, cu nedreptate, dacã
locuitorii lor ar fi sãvârºit fapte bune.
118. ªi dacã Domnul tãu ar fi voit, i-ar fi fãcut pe toþi oamenii o
singurã comunitate(205). Dar ei nu înceteazã sã fie în neînþelegere(206),
119. Afarã de aceia cu care Domnul tãu a fost îndurãtor(207). ªi de
aceea i-a creat pe ei(208). ªi se va împlini cuvântul Domnului tãu: “Voi
umple Gheena cu djinni ºi cu oameni(209) laolaltã!”.
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120. ªi în tot ce-þi povestim þie din veºtile despre trimiºi se aflã [pildã]
cu care Noi întãrim inima ta(210). ªi prin acestea(211) a venit la tine
Adevãrul, îndemnarea ºi reamintirea pentru dreptcredincioºi(212).
121. ªi spune acelora care nu cred(213): “Faceþi dupã putinþa voas-
trã(214) ºi vom face ºi Noi [tot la fel](215)!
122. Aºteptaþi(216) ºi vom aºtepta ºi Noi!”(217).
123. ªi ale lui Allah sunt cele neºtiute din ceruri ºi de pre
pãmânt(218). ªi la El se întorc toate lucrurile [pentru hotãrâre](219).
Adorã-L, aºadar, ºi încrede-te în El! ªi Domnul tãu nu este nebãgãtor
de seamã faþã de ceea ce faceþi voi!(220)

11 • SURAT HUD

210) Ca sã reziºti în faþa durerilor provocate de neamul tãu.
211) Prin aceastã surã.
212) Pildã ºi îndemn la ceea ce trebuie sã facã ei, reamintindu-le cele ce s-au

abãtut asupra neamurilor anterioare.
213) În acest Adevãr.
214) Faceþi tot ceea ce puteþi, dupã bunul vostru plac.
215) Urmând ceea ce ne-a trimis Allah.
216) Urmãrile.
217) Izbânda care ni s-a promis.
218) ªi nu-I este nimic necunoscut din ceea ce se întâmplã în ele.
219) În Ziua Judecãþii de Apoi ºi fiecare va fi rãsplãtit dupã faptele sale.
220) Tu ºi neamul tãu.
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12    SURAT YUSUF(1)

(Mekkanã [53]; 111 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Ra'(2). Acestea sunt versetele Cãrþii limpezi(3).
2. Noi l-am pogorât(4) un Coran arab(5), poate cã voi veþi pricepe!
3. Noi îþi vom povesti cea mai frumoasã istorisire(6) din ceea ce îþi
revelãm în aceastã [parte] din Coran, chiar dacã ai fost înainte de ea
printre cei nepãsãtori(7).
4. Când Iosif i-a zis tatãlui sãu(8): “O, tatã! Eu am vãzut [în vis]
unsprezece planete, ºi Soarele, ºi Luna! Eu le-am vãzut prosternându-
mi-se!”
5. A zis el(9): “O, fiul meu! Nu povesti vedenia ta fraþilor tãi, ca sã nu
plãsmuiascã viclenie împotriva ta. ªeitan îi este omului duºman
învederat(10).
6. Astfel te alege Domnul tãu ºi te învaþã tâlcuirea vedeniilor ºi va
împlini El binefacerea Sa asupra ta ºi asupra neamului lui Iacob, aºa
cum a împlinit-o El ºi asupra celor doi pãrinþi ai tãi, Avraam ºi Isaac,
cãci Domnul tãu este Atoateºtiutor [ºi] Înþelept [‘Alim, Hakim]”(11).

1) Forma arabizatã a numelui Iosif. Sura îi poartã numele pentru cã ea conþine
o bunã parte a istorisirii despre el.

2) Vezi nota la 2:1.
3) Coranul cel glorios.
4) Pe Coran, ca sã fie citit în limba arabã.
5) În limba arabã, care este consideratã cea mai elocventã limbã, capabilã sã

exprime în modul cel mai exact sensurile.
6) Istorisirea cu cel mai minunat stil, plinã de înþelepciuni ºi pilde.
7) Indiferent faþã de ea.
8) Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam.
9) A zis Iacob lui Iosif.
10) ªi el îi poate ispiti pe fraþii tãi împotriva ta.
11) ªi ºtie pe cine sã aleagã.
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12) În povestea despre ei.
13) Dovezi ale puterii ºi înþelepciunii lui Allah.
14) Fraþii lui Iosif.
15) Beniamin, frate de tatã ºi de mamã cu Iosif, ambii fiind nãscuþi de Rahela.
16) Un grup în stare sã slujeascã pentru el.
17) Pentru cã îi preferã pe cei doi fraþi mai mici.
18) Dacã sunteþi hotãrâþi sã-l despãrþiþi de tatãl sãu.
19) I-au zis tatãlui lor.
20) De ce te temi de noi pentru el?
21) Sã nu i se întâmple nimic rãu.
22) Iacob fiilor sãi.
23) Un grup unit ºi puternic.
24) Din pricina slãbiciunii ºi laºitãþii
25) Prin intermediul unui înger.
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7. În Iosif ºi în fraþii sãi(12) au fost semne(13) pentru aceia care întreabã,
8. Cãci au zis ei(14): “Iosif ºi fratele sãu(15) sunt mai dragi decât noi tatã-
lui nostru, chiar dacã noi suntem o ceatã(16). Tatãl nostru este, într-
adevãr, în rãtãcire vãditã(17).
9. Omorâþi-l pe Iosif sau lãsaþi-l [undeva] pe pãmânt, astfel încât
chipul tatãlui vostru sã se îndrepte numai spre voi! Iar dupã aceasta
veþi fi oameni drepþi!”.
10. A zis unul dintre ei: “Nu-l omorâþi pe Iosif, ci aruncaþi-l în fundul
unui puþ - dacã voi vreþi sã o faceþi(18) - ºi o sã-l ia vreo caravanã!”
11. Au zis ei(19): “O, tatã! De ce nu ni-l dai tu pe Iosif în grijã(20)? Noi
doarã îi suntem lui sfãtuitori buni!
12. Trimite-l mâine împreunã cu noi, sã se bucure ºi sã se joace, iar
noi îl vom pãzi pre el!”(21)

13. A zis(22): “Eu sunt trist cã voi îl luaþi ºi mã tem sã nu-l mãnânce
lupul, când voi veþi fi fãrã bãgare de seamã faþã de el!”
14. Ei au zis: “Dacã o sã-l mãnânce lupul, când noi suntem o
ceatã(23), înseamnã cã noi suntem atunci cei pierduþi!(24)”
15. ªi când au plecat cu el ºi s-au înþeles cu toþii sã-l arunce în
adâncul puþului, atunci i-am revelat Noi lui(25): „Tu le vei vorbi despre
aceastã faptã a lor [într-o zi], fãrã ca ei sã te cunoascã!”
16. ªi seara au venit la tatãl lor, plângând.
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26) Alergând ºi trãgând cu arcul.
27) Se spune cã ei ar fi mânjit cãmaºa lui cu sângele unei capre.
28) Iacob le-a zis.
29) Pentru a suporta aceastã nenorocire.
30) În legãturã cu pieirea lui Iosif, minþind.
31) Persoana care îndeplinea aceastã treabã mergea înaintea caravanei, astfel

încât grupul de cãlãtori gãsea apa scoasã când sosea la un puþ.
32) Monedã micã de argint variind în greutate ºi valoare de la o epocã la alta

ºi de la o zonã la alta.
33) Este vorba de Putiphar, înalt dregãtor în Egipt, a cãrui soþie se numea

Zulikha. Dar în Coran numele lui este Al-Aziz, care a fost la vremea aceea un titlu
de nobleþe acordat unui înalt dregãtor.

34) A viselor.
35) Nu poate fi împiedicat de la ceea ce voieºte El.
36) Cã toate lucrurile se aflã în mâinile lui Allah.
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17. ªi au zis: “O, tatã! Noi ne-am dus ºi ne-am luat la întrecere(26) ºi
l-am lãsat pe Iosif lângã lucrurile noastre. ªi l-a mâncat lupul. Tu nu
ne crezi, mãcar cã noi spunem adevãrul!”
18. ªi au adus cãmaºa lui [mânjitã] cu sânge mincinos(27). A zis el(28):
“Mai degrabã sufletele voastre v-au îndemnat sã faceþi ceva [rãu]...
Deci [nu-mi rãmâne decât] rãbdarea cuminte!(29) ªi Allah este Cel la
care se cere ajutor pentru cele pe care voi le povestiþi!”(30)

19. A venit o caravanã ºi [cei din caravanã] l-au trimis pe cel care
scotea apã pentru ei(31) ºi el a coborât gãleata lui. Dar a zis el: “Ce
veste bunã! Acesta este un bãieþel!” ªi l-au ascuns în chip de marfã.
Dar Allah era Bineºtiutor ['Alim] a ceea ce au fãcut ei.
20. ªi l-au vândut ei pentru un preþ de nimic, pentru câþiva
dirhami(32), cãci atât de puþin l-au preþuit ei!
21. ªi a zis acela din Egipt, care l-a cumpãrat, cãtre muierea lui(33):
„Cinsteºte ºederea lui [printre noi]! S-ar putea sã ne fie de folos sau
sã-l luãm ca fiu!” ªi astfel i-am dat Noi lui Iosif stare temeinicã pe
acest pãmânt, pentru a-l învãþa pe el tâlcuirea vedeniilor(34). Allah are
putere sã facã orice lucru dacã voieºte(35), dar cei mai mulþi oameni nu
ºtiu(36).
22. ªi când a ajuns el la vârsta bãrbãþiei, i-am dat Noi înþelepciune ºi
ºtiinþã, cãci astfel îi rãsplãtim Noi pe cei care fac bine.
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37) Soþia lui Al-Aziz.
38) Dacã nu l-ar fi cãlãuzit Allah sã gãseascã o cale pentru a scãpa de ispita

ei.
39) Ales pentru a fi un rob evlavios ºi astfel ªeitan nu-l poate ademeni sã

sãvârºeascã un asemenea pãcat.
40) Iosif voind sã iasã, iar ea încercând sã-l opreascã.
41) L-a prins de cãmaºã ºi a tras de ea pânã ce i-a rupt-o la spate.
42) Iosif.
43) Aceasta fiind dovada cã Iosif ar fi încercat sã o necinsteascã ºi cã ea s-a

apãrat de el.
44) Aceasta fiind dovada cã el s-a îndepãrtat ºi a fugit de ea.
45) A vãzut ºi a zis Al-Aziz.
46) Þine lucrul acesta ascuns ºi nu vorbi despre el!
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23. ªi a vrut sã-l ademeneascã, împotriva voinþei lui, cea în a cãrei
casã se afla(37) ºi a încuiat uºile ºi i-a zis: “Vino încoace!” Însã el i-a
rãspuns: “Fereascã Allah! Stãpânul meu mi-a dat bun loc. Într-adevãr
nelegiuiþii nu izbândesc!”
24. Avea ea poftã de el ºi ar fi avut ºi el poftã de ea, de n-ar fi vãzut
semnul Domnului sãu(38). Astfel [am fãcut Noi], ca sã îndepãrtãm rãul
ºi fapta ruºinoasã de el, cãci el era unul dintre robii Noºtri aleºi.(39)

25. ªi au alergat amândoi spre uºã(40), iar ea i-a rupt cãmaºa la
spate(41). ªi l-au gãsit pe stãpânul ei lângã uºã ºi i-a zis ea [atunci]:
„Care este pedeapsa pentru acela care voieºte familiei tale un rãu,
decât temniþa sau osânda dureroasã?”
26. A zis(42): „Dar ea a vrut sã mã ademeneascã, în pofida voinþei
mele!” Însã un martor din familia ei a mãrturisit: „Dacã a fost ruptã
cãmaºa lui dinainte, atunci  ea a spus adevãrul, iar el a fost dintre
aceia care mint(43),
27. Însã dacã a fost ruptã cãmaºa lui la spate, atunci ea a minþit, iar
el este dintre aceia care spun adevãrul”(44).
28. ªi când a vãzut cãmaºa lui cã a fost ruptã la spate, a zis el(45):
„Acesta este un vicleºug de-al vostru, [femeilor], iar viclenia voastrã
este fãrã de margini!
29. Iosif, uitã de aceasta!(46) Iar tu, [muiere], roagã-te de iertare
pentru vina ta, cãci tu ai fost dintre cei pãcãtoºi!”
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47) Dupã ce s-a rãspândit vestea despre aceastã întâmplare.
48) Pe robul ei.
49) Perne pe care sã se rezeme, când stãteau jos în timpul petrecerii.
50) De frumuseþea lui.
51) Iosif.
52) Voi fi tentat sã le rãspund, datã fiind natura mea omeneascã.
53) Din cauza sãvârºirii faptei urâte la care mã ispitesc.
54) A rãspuns rugii sale.
55) Lui Al-Aziz ºi familiei sale.
56) Semnele nevinovãþiei lui.
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30. ªi apoi au zis unele muieri din cetate(47): „Soaþa lui Al-Aziz îl
ademeneºte pe bãiatul ei(48), în pofida voinþei lui. A fãcut-o sã-ºi piardã
minþile iubirea pentru el! Noi o vedem cu adevãrat în rãtãcire
limpede”.
31. ªi când a aflat ea de clevetirea lor, a trimis ea la ele, le-a pregãtit
rezemãtoare(49) ºi a dat fiecãreia dintre ele câte un cuþit. ªi atunci a
zis: „Ieºi afarã la ele, [Iosif]!” Iar când l-au vãzut, s-au minunat de el
peste mãsurã(50) ºi ºi-au tãiat mâinile, în vreme ce ziceau: „Allah sã ne
fereascã! Acesta nu este om! Acesta este un înger nobil!”
32. A zis ea: „Priviþi-l pe acela pentru care voi m-aþi clevetit! Am
încercat sã-l ademenesc în pofida voii lui, însã el s-a împotrivit,
[rezistând ispitei]. Iar de nu va face ce-i poruncesc, sã fie întemniþat ºi
sã fie printre cei umiliþi!”
33. Atunci a zis(51): „Doamne! Temniþa îmi este mai dragã decât
aceea la ce mã cheamã ele. ªi dacã nu vei depãrta de la mine vicle-
ºugul lor, voi simþi dorinþã pentru ele(52) ºi voi fi astfel printre cei
proºti(53)“.
34. ªi Domnul i-a rãspuns(54) ºi a depãrtat viclenia lor de la el. El
doarã este Cel care Aude Totul [ºi] Atoateºtiutor [As-Sami', Al-'Alim]!
35. Apoi li s-a nãzãrit lor(55), dupã ce au vãzut semnele(56), sã-l
întemniþeze pânã la un timp.
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57) În vis.
58) Storcând struguri.
59) Iosif.
60) Prin revelaþie ºi inspiraþie.
61) Religia vechilor egipteni.
62) ªi religia lor a fost Islamul ºi credinþa în Allah Preaînaltul.
63) Egiptenii erau idolatri ºi adorau numeroºi zei.
64) Afarã de Allah.
65) În legãturã cu chestiunea adorãrii ºi a religiei.
66) Va ieºi din temniþã ºi va reveni la dregãtoria lui de paharnic al lui Faraon.
67) Din carnea capului sãu.
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36. ªi au intrat împreunã cu el în temniþã doi tineri. ªi a zis unul dintre
ei: “Eu m-am vãzut(57) storcând [struguri pentru] vin(58)”. Iar celãlalt a
zis: “Iar eu m-am vãzut purtând pe cap pâine, din care mâncau
pãsãrile. Vesteºte-ne nouã tâlcuirea acestora, cãci te vedem pe tine
dintre binefãcãtori!”
37. A zis(59): „Nici nu vã va sosi mâncarea cu care voi sunteþi hrãniþi,
cã eu vã voi ºi vesti tâlcuirea, înainte ca ea sã vã vinã. Aceasta [face
parte] din ceea ce m-a învãþat Domnul meu(60). Eu am pãrãsit
religia(61) unui neam ce nu crede în Allah ºi care tãgãduieºte Viaþa de
Apoi.
38. ªi eu am urmat religia strãmoºilor mei Avraam, Isaac ºi Iacob(62).
Nu se cuvine sã-I alãturãm lui Allah nimic! Aceasta este din harul lui
Allah asupra noastrã ºi asupra [tuturor] oamenilor, însã cei mai mulþi
dintre oameni nu aduc mulþumire.
39. O, voi, tovarãºi ai mei de temniþã! Oare domnii risipiþi(63) sunt mai
buni sau Allah Cel Unic, Stãpânul Atotputernic [Al-Wahid, Al-
Qahhar]?
40. Nu adoraþi afarã de El(64) decât niºte nume pe care le-aþi nãscocit
voi ºi pãrinþii voºtri ºi cãrora Allah nu le-a pogorât nici o dovadã! Jude-
cata nu este decât la Allah(65)! El v-a poruncit sã nu-L adoraþi decât
pe El! Aceasta este religia cea dreaptã, însã cei mai mulþi oameni nu
ºtiu.
41. O, voi, tovarãºi ai mei de temniþã! Unul dintre voi va da
stãpânului sãu sã bea vin(66). Cât despre celãlalt, el va fi rãstignit, iar
pãsãrile vor mânca din capul lui(67). S-a hotãrât treaba asupra cãreia
voi îmi cereþi sfat!”
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68) Adicã ºtia.
69) Adicã lui Faraon.
70) Tãlmãcirea visului s-a adeverit ºi cel întemniþat s-a întors sã-l slujeascã pe

Faraon, dar ªeitan l-a fãcut sã uite sã pomeneascã de Iosif stãpânului sãu.
71) Într-o zi, dregãtorilor ºi soþiei sale.
72) În vis.
73) ªi-a adus aminte dupã aceastã lungã perioadã de timp.
74) La Iosif.
75) La rege ºi la dregãtorii lui.
76) Iosif.
77) ªapte ani grei pentru oameni, din pricina secetei.
78) În care oamenii vor mânca ceea ce au pãstrat în anii anteriori.
79) Ca sãmânþã pentru anul urmãtor.
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42. ªi a zis el apoi cãtre acela dintre ei despre care credea(68) cã va fi
slobozit: „Pomeneºte ºi de mine stãpânului tãu!(69)” Dar ªeitan l-a
fãcut sã uite sã-i aminteascã stãpânului sãu ºi el a rãmas în temniþã
câþiva ani(70).
43. ªi a zis regele(71): „Am vãzut(72) ºapte vaci grase, pe care le
mâncau ºapte costelive ºi ºapte spice verzi ºi altele [ºapte] uscate. O,
voi, dregãtori ai mei! Daþi-mi mie sfat asupra vedeniei mele, dacã voi
ºtiþi sã tâlcuiþi vedenia!”
44. ªi i-au rãspuns ei: „Vise învãlmãºite! Iar noi în tâlcuirea viselor nu
suntem pricepuþi!”
45. ªi a zis acela care fusese slobozit dintre cei doi ºi ºi-a adus aminte
dupã o vreme(73): „Eu vã voi vesti tâlcuirea acestora! Deci
trimiteþi-mã!(74)”
46. „O, Iosif, iubitorule de adevãr! Tãlmãceºte-ne nouã despre ºapte
vaci grase, pe care le mãnâncã ºapte costelive, ºi despre ºapte spice
verzi ºi alte [ºapte] uscate, ca sã mã întorc la oameni(75), pentru ca ei
sã ºtie!”
47. ªi a zis(76): „O sã semãnaþi ºapte ani, unul dupã altul, cu hãrnicie,
dar ceea ce seceraþi sã lãsaþi în spice, afarã de puþin din care o sã
mâncaþi!
48. Apoi vor veni, dupã aceea, ºapte [ani] aspri(77), în care vor mânca
ceea ce aþi strâns pentru ei mai înainte(78), afarã de puþin pe care îl
veþi pãstra(79).
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80) Scoateþi-l [pe Iosif] din temniþã ºi aduceþi-l la mine!
81) La Iosif.
82) Allah.
83) Faraon.
84) Pe Iosif.
85) Cu o poziþie înaltã ºi influentã.
86) Cãruia i se vor încredinþa toate lucrurile.
87) Iosif.
88) Pe pãmântul Egiptului.
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49. Apoi va veni, dupã aceea, un an în care oamenii vor avea parte
de ploaie îmbelºugatã ºi în care vor stoarce”.
50. ªi a zis regele: „Aduceþi-l la mine!(80)” ªi când a venit solul la
el(81), i-a zis: „Întoarce-te la stãpânul tãu ºi întreabã-l: Ce-au avut
muierile care ºi-au tãiat mâinile? Domnul meu(82) este Bineºtiutor
[‘Alim] al vicleniei lor!”
51. ªi [le-]a zis lor(83): “Care a fost pricina ce v-a împins pe voi sã
încercaþi sã-l ispitiþi pe Iosif?” Au rãspuns [ele]: „Allah sã ne fereascã!
Noi nu ºtim nimic rãu despre el!” ªi a zis muierea lui Al-Aziz: „Acum
adevãrul este limpede! Eu am încercat sã-l ispitesc, în pofida voii lui,
însã el întotdeauna a spus adevãrul!
52. Aceasta, ca sã ºtie cã eu nu l-am hainit în absenþã, ºi cã Allah nu
cãlãuzeºte viclenia celor haini!
53. Eu nu mã dezvinovãþesc pe mine, cãci sufletul este înclinat cãtre
rãu, afarã de cel pe care îl pãzeºte Domnul meu prin îndurarea Lui,
cãci Domnul meu este Iertãtor ºi Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!”
54. ªi regele a zis: „Aduceþi-mi-l(84), cãci voiesc sã-l pãstrez lângã
mine!” ªi când a vorbit cu el, i-a zis: „De astãzi tu eºti pentru noi cu
putere(85) ºi de încredere(86)!”
55. A zis(87): „Pune-mã pe mine peste hambarele þãrii, cãci eu voi fi
bun pãzitor ºi priceput!”
56. Astfel i-am dat Noi putere lui Iosif pe pãmânt(88) ºi i-am îngãduit
sã se aºeze în el acolo unde voieºte. Noi îl cuprindem cu îndurarea
Noastrã pe cel care voim ºi nu lãsãm sã se piardã rãsplata
binefãcãtorilor.
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89) Când a fost secetã ºi au avut nevoie de provizii.
90) Este vorba de fratele sãu Beniamin.
91) În viitor.
92) Nu vã veþi mai apropia de mine, intrând în þara mea altã datã.
93) Care mãsurau proviziile.
94) Banii lor de aur ºi de argint cu care voiau sã cumpere proviziile.
95) Când îºi vor da seama cã în saci se aflã ºi banii lor, vor reveni împreunã

cu fratele Beniamin.
96) Iacob.
97) Decât voi.
98) Pentru acest binefãcãtor, având în vedere generozitatea sa.

57. Iar rãsplata din Lumea de Apoi este chiar ºi mai bunã pentru
aceia care cred ºi sunt cu fricã.
58. ªi au venit fraþii lui Iosif ºi au intrat la el(89). El i-a cunoscut, însã ei
nu l-au mai cunoscut.
59. ªi dupã ce i-a pregãtit pe ei cu proviziile lor, a zis: „Aduceþi-mi pe
un frate al vostru de la tatãl vostru(90)! Nu vedeþi voi cã eu dau mãsurã
plinã ºi cã eu sunt cel mai bun primitor de oaspeþi?
60. Iar de nu mi-l veþi aduce, nu veþi mai avea mãsurã la mine(91) ºi
nu vã veþi mai apropia de mine(92)!”
61. Au zis ei: „Vom încerca sã-l convingem pe tatãl lui. Noi o vom
face!”
62. A zis slujitorilor sãi(93): „Puneþi marfa(94) lor înapoi, în sacii lor de
pe cãmile! Poate cã ei o s-o recunoascã, atunci când se vor întoarce la
familia lor, ºi poate cã ei vor reveni(95)!”
63. ªi când s-au întors la tatãl lor, au zis ei: „O, tatã al nostru! Ne-a
fost nouã opritã mãsura. Aºadar, trimite-l împreunã cu noi pe fratele
nostru ca sã cãpãtãm mãsura ºi noi îl vom pãzi pe el!”
64. Dar el(96) a zis: „Sã vi-l încredinþez aºa cum vi l-am încredinþat pe
fratele lui mai înainte? Allah este mai bun Pãzitor(97) ºi El este cel mai
Îndurãtor dintre îndurãtori!”
65. ªi când au desfãcut sarcinile lor, au aflat cã marfa lor le-a fost
datã înapoi. ªi-au zis ei atunci: „O, tatã al nostru! Ce sã mai dorim
noi [mai mult]? Iatã cã marfa noastrã ne-a fost datã înapoi. Astfel vom
procura noi provizii pentru familia noastrã ºi-l vom pãzi pe fratele
nostru ºi vom adãuga noi o încãrcãturã de cãmilã ºi aceasta este o
mãsurã uºoarã(98)!”
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99) Tatãl lor.
100) Jurând pe Allah.
101) Dacã vã vor înconjura duºmanii, atacându-vã, ºi nu veþi mai avea cale de

salvare.
102) Tatãl lor, Iacob.
103) Adicã prudenþa nu poate împiedica destinul.
104) Nu fi mâhnit pentru ceea ce au sãvârºit ei în trecut, cãci Allah a fost bun

cu noi ºi ne-a ajutat sã ne întâlnim!
105) Un vas de aur sau de argint pentru bãut, care fusese folosit ca mãsurã

pentru grâu.
106) Beniamin.
107) Dupã ce au ieºit din cetate.
108) Înainte de plecarea caravanei la drum.
109) Fraþii lui Iosif.
110) La slujitorii lui Iosif.

66. A zis el(99): „Nu-l voi trimite împreunã cu voi pânã ce nu veþi face
învoialã cu mine înaintea lui Allah(100) sã mi-l aduceþi înapoi, afarã de
situaþia cã voi aþi fi înconjuraþi(101)!” ªi când au fãcut legãmântul, a zis
el: “Allah este Chezaº pentru ceea ce vorbim!”
67. ªi a mai zis el(102): „O, fiii mei! Nu intraþi pe o singurã poartã, ci
intraþi pe porþi diferite! Eu nu vã pot fi de nici un folos împotriva lui
Allah. Hotãrârea nu este decât la Allah! Eu în El mã încred ºi în El sã
se încreadã aceia care se încred!”
68. ªi când au intrat aºa cum le-a poruncit tatãl lor, nu le-a fost
aceasta de nici un folos împotriva [hotãrârii] lui Allah(103). N-a fost
decât cã s-a împlinit o dorinþã din sufletul lui Iacob. El avea înþelepciu-
nea din ceea ce l-am învãþat Noi, dar cei mai mulþi oameni nu ºtiu.
69. Când au intrat ei la Iosif, l-a luat [acesta] pe fratele sãu lângã el
ºi i-a zis: „Eu sunt fratele tãu. Nu fi îngrijorat pentru ceea ce au fãcut
ei(104)!”
70. Când le-a pregãtit proviziile lor, a pus el cupa(105) în sacul de pe
cãmila fratelui sãu(106). Apoi(107) un vestitor a strigat(108): „O, voi
cãlãtorilor! Voi sunteþi niºte hoþi!”
71. Au zis(109), întorcându-se la ei(110): „Ce vã lipseºte?”
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111) Slujitorii.
112) Fraþii lui Iosif.
113) În þara Egiptului.
114) Slujitorii.
115) Încrezãtori în nevinovãþia lor.
116) Slujitorul lui Iosif.
117) Beniamin.
118) Cupa.
119) Care consta în aplicarea unei pedepse corporale hoþului ºi în restituirea

obiectului furat dublu, pe când tradiþia lui Iacob îl condamna pe hoþ la sclavie.
120) Aºa cum l-am ridicat pe Iosif.
121) Fraþii lui Iosif.
122) Decât Iosif ºi fratele sãu.
123) Iosif a rostit aceste vorbe în gând, nu cu glas tare.
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72. Au rãspuns(111): „Ne lipseºte mãsura regelui! Iar acela care o va
aduce, va primi [încã] o sarcinã de cãmilã. ªi eu îi sunt chezaº!”
73. Au zis(112): „Pe Allah, voi ºtiþi cã n-am venit sã facem stricãciune în
þarã(113) ºi nu suntem hoþi!”
74. Au rãspuns(114): "ªi care sã fie pedeapsa lui, dacã voi sunteþi min-
cinoºi?”
75. Au zis(115): „Pedeapsa lui, a aceluia în ai cãrui saci va fi gãsitã,
este cã el însuºi va fi rãsplatã. Astfel îi pedepsim noi pe cei
nelegiuiþi!”
76. ªi a început(116) cu sacii lor înainte de sacul fratelui sãu(117). Apoi a
scos-o(118) din sacul fratelui sãu. Astfel am plãnuit Noi vicleºugul pentru
Iosif. El nu ar fi putut sã-l ia pe fratele sãu, dupã religia regelui(119),
decât cu voia lui Allah. Noi îi ridicãm câteva trepte pe cei pe care
voim(120) ºi peste oricine are ºtiinþã, este cineva mai ºtiutor.
77. Au zis(121): „Dacã el a furat, a mai furat ºi un frate al lui mai
înainte”. Însã Iosif a þinut aceasta ascunsã în sufletul sãu ºi nu le-a
dezvãluit-o, ci a zis el [în sinea lui]: „Voi sunteþi într-o poziþie ºi mai
rea(122), dar Allah ºtie mai bine despre ceea ce spuneþi(123)!”
78. Au rãspuns ei: „O, Al-Aziz! El are un tatã tare bãtrân! Ia-l pe unul
dintre noi în locul lui! Noi vedem cã tu eºti cu adevãrat dintre oamenii
binefãcãtori!”
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124) Iosif.
125) Adicã vasul furat.
126) N-au mai avut nici o nãdejde cã Iosif va rãspunde cererii lor.
127) Prin slobozirea fratelui meu.
128) Vorbeºte fratele cel mai mare.
129) Nu am ºtiut cã el va fura când am fãcut legãmântul.
130) Se subînþelege cã fraþii lui Beniamin s-au întors la tatãl lor, cu excepþia

celui mai mare dintre ei (Ruben) care a rãmas în þara Egiptului, ºi i-au povestit
cele întâmplate.

131) Pe toþi trei: Iosif, Beniamin ºi Ruben.
132) A orbit.
133) Fiii lui.
134) De durere ºi de suferinþã.
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79. A zis(124): „Fereascã Allah sã luãm pe altcineva decât pe acela la
care am gãsit lucrul nostru(125), cãci atunci noi am fi nedrepþi!”
80. Când n-au mai avut nici o nãdejde în privinþa lui(126), s-au tras
deoparte ca sã se sfãtuiascã. A zis cel mai mare dintre ei: „Oare nu
ºtiþi cã tatãl vostru a fãcut legãmânt cu voi înaintea lui Allah? ªi [nu vã
amintiþi] cum l-aþi pierdut voi pe Iosif mai înainte? Eu nu voi pleca din
[acest] pãmânt pânã ce nu-mi va îngãdui tatãl meu sau pânã ce Allah
nu va judeca în favoarea mea(127), cãci El este cel mai bun dintre
judecãtori!
81. Întoarceþi-vã(128) la tatãl vostru ºi spuneþi-i: „O, tatã al nostru! Fiul
tãu a furat. Noi nu facem mãrturie decât pentru ceea ce ºtim ºi noi nu
ne-am putut pãzi de cele nevãzute(129)!
82. Întreabã cetatea în care am fost ºi caravana cu care am venit!
Noi nu spunem decât adevãrul!”
83. A zis [Iacob](130): „Ba mai degrabã sufletele voastre au nãscocit
ceva rãu pentru voi! Dar rãbdare cuviincioasã! Poate cã Allah mi-i va
aduce pe toþi(131)! Cãci El este cel Atoateºtiutor [ºi] Înþelept [Al-'Alim,
Al-Hakim]!”
84. S-a întors de la ei ºi a zis: „Cât de rãu îmi pare pentru Iosif!” ªi
ochii lui s-au albit(132) de tristeþe ºi el era mâhnit.
85. Au zis ei(133): „Pe Allah! Tu nu vei conteni sã-l pomeneºti pe Iosif,
pânã ce nu te vei sfârºi(134) ºi nu vei fi printre cei morþi!”
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135) Iacob.
136) Din pricina secetei.
137) Iosif.
138) Salvându-ne de la toate încercãrile.
139) De Allah.
140) Fac fapte bune.
141) Iosif.
142) Când caravana lor a ieºit din Egipt.
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86. A rãspuns el(135): „Însã eu nu mã plâng decât numai faþã de Allah
pentru supãrarea ºi mâhnirea mea, cãci eu ºtiu de la Allah ceea ce voi
nu ºtiþi!
87. O, fiii mei! Purcedeþi ºi cãutaþi-i pe Iosif ºi pe fratele sãu ºi nu vã
pierdeþi nãdejdea în îndurarea lui Allah! Nu-ºi pierde nãdejdea în
îndurarea lui Allah decât neamul de necredincioºi!”.
88. ªi când au intrat la el [la Iosif], au zis ei: „O, Al-Aziz! S-a abãtut
nenorocirea asupra noastrã ºi asupra familiei noastre(136) ºi nu venim
decât cu o marfã lipsitã de mare valoare! Deci dã-ne nouã o mãsurã
plinã ºi fã-þi ºi milostenie cu noi, cãci Allah îi rãsplãteºte pe cei
milostivi!”.
89. A zis(137): „Oare ºtiþi ce aþi fãcut cu Iosif ºi cu fratele sãu, când aþi
fost neºtiutori?”
90. Au rãspuns ei: „Oare tu eºti cu adevãrat Iosif!?” A zis el: „Eu sunt
Iosif iar acesta este fratele meu! Allah ªi-a revãrsat harul asupra
noastrã(138). Cei care au fricã(139) ºi au rãbdare(140)... Allah nu pierde
rãsplata celor binefãcãtori!”
91. Au zis ei: „Pe Allah! Într-adevãr, Allah te-a preferat pe tine nouã,
iar noi am fost supuºi greºelii!”
92. A zis el(141): „Astãzi nu mai este nici o dojanã împotriva voastrã!
Allah sã vã ierte, cãci El este cel mai milostiv dintre cei milostivi!
93. Duceþi-vã cu aceastã cãmaºã a mea ºi puneþi-o pe faþa tatãlui
meu, ºi el va deveni din nou vãzãtor. ªi veniþi la mine cu tot neamul
vostru!”.
94. Când caravana a pãrãsit [Egiptul](142), tatãl lor a zis: „Eu simt
mirosul lui Iosif, chiar dacã-mi spuneþi cã aiurez!”.
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143) Lui Iacob.
144) Fiii lui Iacob.
145) Iacob.
146) Aluzie la faptul cã familia sa a hotãrât sã rãspundã propunerii lui Iosif ºi

sã pãrãseascã deºertul pentru a se muta în Egipt.
147) Îmbrãþiºându-i.
148) Scãpând de secetã ºi de rigorile vieþii în deºert.
149) Au cãzut cu toþii în genunchi, în semn de salut respectuos.
150) Iosif.
151) Prosternarea.
152) Aluzie la vedenia din copilãrie în care s-au prosternat dinaintea lui

doisprezece aºtri, ºi Soarele ºi Luna.
153) Profeþii ºi trimiºii.
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95. Iar ei i-au rãspuns(143): „Pe Allah, tu eºti încã în vechea ta
rãtãcire!”
96. ªi când a sosit binevestitorul, a pus-o peste faþa lui ºi el a devenit
din nou vãzãtor. ªi a zis [Iacob]: “Nu v-am spus cã eu ºtiu de la Allah
ceea ce voi nu ºtiþi?”
97. Iar ei au zis(144): „O, tatã al nostru! Roagã-te pentru iertarea greºa-
lelor noastre, cãci noi am fost pãcãtoºi!”.
98. El(145) le-a rãspuns: „Voi cere de la Domnul meu iertare pentru
voi, cãci El este Iertãtor, Îndurãtor [Al-Ghafur, Ar-Rahim]!”.
99. ªi când au intrat la Iosif(146), i-a primit el pe pãrinþii sãi(147) ºi a zis:
„Intraþi în Egipt - cu voia lui Allah - în siguranþã(148)!”
100. ªi el i-a ridicat pe pãrinþii sãi pe tron ºi au cãzut [cu toþii] dina-
intea lui, prosternându-se(149), iar el(150) a zis: „O, tatã! Acesta(151) este
tâlcul vedeniei mele de odinioarã(152). Domnul meu a fãcut-o sã fie
adevãr ºi a fost bun cu mine, cãci m-a scos din temniþã, iar pe voi v-a
adus din pustietate, dupã ce ªeitan a iscat pizmã între mine ºi fraþii
mei. Domnul meu este binevoitor cu ceea ce voieºte. El este Cel
Atoateºtiutor [ºi] Înþelept [Al-'Alim, Al-Hakim]!
101. Doamne! Tu mi-ai dat putere ºi m-ai învãþat tâlcuirea vedeniilor!
Tu eºti Creatorul cerurilor ºi pãmântului! Tu eºti Ocrotitorul meu în
aceastã lume ºi în Lumea de Apoi! Ia-mi viaþa când eu sunt în totalã
supunere [musulman] ºi alãturã-mã celor evlavioºi(153)!”
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154) Adicã istorisirea despre Iosif.
155) De data aceasta - ºi în continuare - Allah se adreseazã Profetului

Muhammed.
156) Necunoscute de Profetul Muhammed ºi de arabi.
157) Lângã fraþii lui Iosif.
158) Sã-l arunce pe Iosif în fundul puþului.
159) Coranul.
160) Prin adorarea idolilor.
161) Idolatrii.
162) Care sã-i cuprindã pe toþi.
163) O, Muhammed!
164) Mekkanii care refuzã sã creadã în Allah.
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102. Aceasta(154) este una dintre istoriile neºtiute,(155) pe care Noi þi-o
revelãm(156). Tu nu ai fost lângã ei(157), atunci când s-au adunat cu toþii
ºi au viclenit(158).
103. ªi cei mai mulþi oameni nu vor crede, chiar dacã tu o doreºti.
104. ªi tu nu le ceri vreo rãsplatã pentru aceasta, cãci el(159) nu este
decât îndemnare pentru toate lumile.
105. ªi câte semne sunt în cer ºi pre pãmânt, pe lângã care
[oamenii] trec, întorcându-ºi faþa de la ele!
106. Iar cei mai mulþi dintre ei nu cred în Allah, fãrã sã-I facã Lui
asociaþi(160)!
107. Oare sunt ei(161) siguri cã nu va veni o nenorocire a osândei lui
Allah(162) sau cã Ceasul nu va veni pe neaºteptate, fãrã ca ei sã-ºi dea
seama?
108. Spune(163): „Aceasta este calea mea! Eu chem la Allah, eu ºi cei
care m-au urmat, bizuindu-ne pe dovadã limpede! Mãrire lui Allah! Iar
eu nu sunt dintre politeiºti!”
109. ªi nu am trimis înainte de tine decât bãrbaþi - dintre locuitorii ce-
tãþilor - cãrora le-am trimis revelaþii. Oare ei(164) nu umblã pe acest
pãmânt, ca sã vadã care a fost sfârºitul celor de dinaintea lor? Sãlaºul
din Lumea de Apoi este mai bun pentru aceia care au fricã. Oare voi
nu pricepeþi?
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110. Chiar ºi când trimiºii ºi-au pierdut nãdejdea ºi au crezut cã au
fost socotiþi minþiþi, a venit la ei ajutorul Nostru(165). ªi au fost mântuiþi
aceia care Noi am voit(166). Însã pedeapsa Noastrã nu va fi îndepãr-
tatã de la neamul celor nelegiuiþi!
111. În istoria lor(167) a fost pildã pentru cei dãruiþi cu minte. El(168) nu
este o poveste care sã fie nãscocitã, ci, dimpotrivã, este întãrirea
celor dinaintea lui ºi tâlcuirea tuturor lucrurilor, cãlãuzã ºi îndrumare
pentru oamenii care cred(169)!

165) Pe care l-am promis.
166) Adicã trimiºii ºi aceia care au crezut în ei.
167) Povestea despre Iosif ºi fraþii sãi.
168) Coranul.
169) Cred în el ºi acþioneazã în conformitate cu poruncile lui, cãci credinþa

este vorbã ºi faptã.



328

1) În traducere “Sura Tunetului”, numitã astfel dupã cuvântul ra’d “tunet”, care
apare în versetul 13. Se considerã cã aparþine perioadei medinite, cu excepþia
versetului 31, dar, dupã o altã interpretare, versetele 1-31 sunt medinite, iar
celelalte mekkane.

2) Vezi 2 : 1.
3) Coranului.
4) Din Cartea menþionatã.
5) În acest Adevãr.
6) Le-a creat ridicate faþã de pãmânt.
7) Pentru a fi de folos lumii.
8) Ziua de Apoi.
9) Din scripturile revelate de El, care dovedesc existenþa ºi puterea Lui.
10) Poate cã veþi crede în învierea de dupã moarte.
11) Adicã douã soiuri sau o pereche alcãtuitã din mascul ºi femelã.
12) Apã de ploaie sau apã de râu.
13) Ele se deosebesc ca mãrime, aspect, miros, gust etc., cu toate cã sunt cul-

tivate pe acelaºi pãmânt ºi udate cu aceeaºi apã.

13 • SURAT AR-RA’D

13    SURAT AR-RA'D(1)

(Medinitã [96]; 43 versete)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif. Lam. Mim. Ra(2). Acestea sunt versetele Cãrþii(3). Iar ceea ce
þi-a fost revelat de cãtre Domnul tãu(4) este Adevãrul, însã cei mai
mulþi oameni nu cred(5).
2. Allah este Cel care a înãlþat cerurile(6) fãrã stâlpi pe care sã-i
vedeþi, iar apoi s-a aºezat pe Tron ºi a supus soarele ºi luna(7), fiecare
urmându-ºi cursul sãu pânã la un termen hotãrât(8). El orânduieºte
lucrul ºi tâlcuieºte semnele(9) în amãnunþime, poate cã voi veþi fi
încrezãtori în întâlnirea cu Domnul vostru(10).
3. El este Cel care a întins pãmântul ºi a aºezat pe el munþi ºi râuri. ªi
din toate roadele a fãcut pe el câte o pereche(11). El lasã ca noaptea
sã acopere ºi sã ascundã ziua. În acestea sunt semne pentru cei care
cugetã.
4. Iar pe pãmânt sunt parcele învecinate ºi grãdini de viþã de vie, de
grâne, de palmieri în tufe ºi câte unul de la o rãdãcinã, udate de la o
singurã apã(12). ªi le-am fãcut Noi pe unele mai bune decât altele la
mâncare(13). În acestea sunt semne pentru un neam [de oameni] care
pricep.
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14) Allah se adreseazã Profetului.
15) Vorbele lor sunt de mirare; pentru cã cel care a vãzut puterea lui Allah la

începutul creaþiei trebuie sã înþeleagã cã readucerea la viaþã este cu mult mai
uºoarã.

16) Cei care tãgãduiesc puterea Lui de a-i readuce la viaþã.
17) Pedepse pentru neamurile nimicite înaintea lor.
18) Pentru cel care o meritã ºi pentru acela care voieºte El.
19) Cum au fost minunile lui Moise sau ale lui Isus.
20) Trimis pentru a-i preveni.
21) Un profet care cheamã la Adevãr.
22) Dacã sarcina este mai mare sau mai micã decât trebuie.
23) Celor care nu pot fi percepute cu simþurile.
24) Faþã de care toate celelalte lucruri sunt mai mici.
25) În sinea sa.
26) Pentru a comunica ceva altcuiva.
27) Cautã sã se ascundã în întunericul nopþii.
28) Merge pe drumul sãu astfel încât sã-l vadã lumea.
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5. ªi dacã tu te miri(14), de mirare sunt vorbele lor: “Oare când vom fi
þãrânã, vom fi noi creaþi din nou(15)?” Aceia(16) sunt cei care nu cred în
Domnul lor. Aceia sunt cei pe ale cãror gâturi se vor afla juguri. Aceia
sunt oaspeþii Focului ºi ei în el vor avea sãlaº veºnic.
6. ªi ei îþi cer sã grãbeºti rãul înaintea binelui, când înaintea lor au fost
pilde(17). Domnul tãu este Cel cu iertarea pentru oameni, în pofida
nelegiuirii lor. ªi Domnul tãu este aspru la pedeapsã(18).
7. ªi cei care nu cred zic: “De ce nu i s-a trimis lui un semn(19) de la
Domnul lui?” Dar tu eºti numai un prevenitor(20) ºi fiecare neam are
un cãlãuzitor(21).
8. Allah ºtie ce poartã fiecare femeie [în pântece] ºi ceea ce lipseºte
sau ceea ce este prea mult în pântece(22) ºi tot lucrul are la El mãsurã.
9. ªtiutorul celor ascunse(23) ºi al celor vizibile, Cel Mare, Cel
Preaînalt(24)!
10. Pentru El sunt egali acela dintre voi care þine ascuns cuvântul
Sãu(25) ºi acela care îl rosteºte cu glas tare(26), acela care stã ascuns în
timpul nopþii(27) ºi acela care se aratã în ziua mare(28).
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29) Omul.
30) Aud ceea ce spune ºi vãd ceea ce face, bun sau rãu.
31) Deoarece el meritã acest lucru.
32) Care sã-i apere de rãul pe care li-l voieºte Allah.
33) Teama de trãsnete a celor aflaþi în cãlãtorie ºi speranþa legatã de ploaie a

celor care stau pe loc.
34) Încãrcaþi de ploaie.
35) ªi îngerii Îi aduc slavã lui Allah, temându-se de El.
36) Necredincioºii.
37) Tãgãduind Învierea ºi grãbind pedeapsa.
38) Allah Preaînaltul.
39) Idolii pe care îi adorã politeiºtii.
40) Pentru cã apa este lipsitã de viaþã ºi nu simte mâinile lui întinse, nici setea

lui ºi nici nevoia lui de ea.
41) Adorarea idolilor ºi recurgerea la ei.
42) Toatã firea se prosterneazã în faþa lui Allah, pânã ºi umbrele lucrurilor,

dreptcredinciosul fãcând-o de bunãvoie, iar necredinciosul, constrâns.
43) Se recomandã prosternarea dupã lectura acestui verset.
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11. El(29) are îngeri care-l însoþesc unul dupã altul, înaintea lui ºi în
urma lui, care îl vegheazã din porunca lui Allah(30). Allah nu schimbã
starea unor oameni pânã ce ei nu schimbã ceea ce se aflã în sufletele
lor. Iar dacã Allah voieºte un rãu pentru un neam(31), acesta nu poate
fi respins. ªi ei nu au în locul lui Allah nici un alt ocrotitor(32).
12. El este Cel care vã aratã fulgerul [ce vã inspirã] teamã ºi
nãdejde(33) ºi El plãsmuieºte norii cei grei(34).
13. ªi-L preamãreºte tunetul aducându-I laudã, ºi îngerii, cu teamã
de El(35). ªi El trimite trãsnetele cu care loveºte pe cine voieºte, pe
când ei(36) se ceartã asupra lui Allah(37), în vreme ce El(38) este de
temut pentru puterea Sa.
14. Lui I se adreseazã chemarea cea adevãratã, iar aceia pe care îi
cheamã(39) afarã de El nu le vor rãspunde în nici un chip, ci ei sunt ca
acela care întinde mâinile sale cãtre apã pentru ca ea sã ajungã la
gura lui, fãrã ca ea sã ajungã [vreodatã](40). Iar chemarea(41)

necredincioºilor nu este decât în deºert.
15. Înaintea lui Allah se prosterneazã [toþi aceia] care sunt în ceruri ºi
pre pãmânt, cu voie ºi fãrã voie(42), ºi la fel ºi umbrele lor dimineaþa ºi
la asfinþit(43).
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44) Spune, o, Muhammed, politeiºtilor!
45) Creatorul lor.
46) Care nu-ºi pot fi nici lor înºiºi de nici un folos ºi nu se pot apãra împotriva

rãului, ºi atunci cum sã poatã face acest lucru pentru altcineva?
47) Sensul este cã ei nu I-au fãcut lui Allah asociaþi în stare sã creeze asemenea

Lui, ci I-au fãcut asociaþi care nu sunt în stare sã facã nimic.
48) Ploaia care coboarã din nori.
49) Fiecare vale adunã apa în funcþie de capacitatea pe care o are.
50) Aur, argint sau aramã care se topesc în foc.
51) Cum sunt vasele, uneltele agricole sau armele de luptã.
52) Despre Adevãr ºi neadevãr.
53) Necredincioºii.
54) În Ziua de Apoi.
55) Pat sau loc.
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16. Spune(44): “Cine este stãpânul cerurilor ºi al pãmântului?(45)”
Spune: „Allah!” Spune: „ªi v-aþi luat voi în afarã de El ocrotitori care
nu au nici pentru ei înºiºi folos ºi nici [apãrare de] rãu?(46)” Spune:
„Oare sunt egali orbul ºi cel care vede? Sau oare sunt egale
întunericul ºi lumina? Sau i-au fãcut lui Allah asociaþi care au creat ca
ºi creaþia Lui, încât li se pare lor creaþia asemãnãtoare?(47)” Spune:
„Allah este Creatorul tuturor lucrurilor; El este cel Unic [ºi] Biruitor
[Al-Wahid, Al-Qahhar]!”.
17. El face sã coboare din cer apã(48) ºi vãile curg dupã mãsura lor(49),
iar ºuvoiul duce spumã înaltã ºi o spumã asemãnãtoare cu ea se iveºte
peste ceea ce [oamenii] topesc în foc(50), cãutând sã facã o podoabã ori
un lucru(51). Astfel dã Allah pildã despre Adevãr ºi neadevãr; în ceea ce
priveºte spuma ea se duce fãrã urmã, în vreme ce ceea ce le este
oamenilor spre folos rãmâne mereu pe pãmânt. Astfel dã Allah
pilde!(52)

18. Pentru aceia care rãspund Domnului lor este rãsplata cea mai
bunã, în vreme ce aceia care nu-i rãspund(53) - chiar dacã ar avea toate
cele care se aflã pe pãmânt ºi încã pe atât pentru a le da ca rãscum-
pãrare - aceia vor avea parte de rea socotealã(54), iar sãlaºul lor va fi
Gheena - ºi ce rãu aºternut(55) [este ea]!
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56) Crede.
57) Coranul.
58) Cei care au minte bunã, sãnãtoasã.
59) Fãcând bine rudelor.
60) Din Ziua de Apoi.
61) Iubirii, harului lui Allah.
62) Adicã Paradisul.
63) În înfruntarea cu idolatrii ºi în adorarea lui Allah.
64) Adicã legãturile cu rudele lor.
65) De Infern ºi chinurile lui.
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19. Oare acela care ºtie(56) cã ceea ce þi s-a revelat de cãtre Domnul
tãu(57) este Adevãrul sã fie ca acela care este orb? Ci darã chibzuiesc
cei care au minte(58),
20. Aceia, care-ºi împlinesc fãgãduinþa faþã de Allah ºi nu încalcã
legãmântul fãcut.
21. ªi þin unit ceea ce Allah a poruncit sã fie unit(59) ºi au fricã de
Domnul lor ºi se tem de rãul socotirii(60).
22. ªi aceia care sunt statornici în cãutarea chipului(61) Domnului lor ºi
plinesc Rugãciunea [As-Salat] ºi fac milostenie într-ascuns ºi pe faþã
din ceea ce Noi le-am dãruit ºi resping rãul prin bine, aceia vor avea
parte de rãsplata Casei [Veºnice](62),
23. De grãdinile Edenului, în care vor intra laolaltã cu [toþi] aceia care
au fost evlavioºi, dintre pãrinþii, soþii ºi copiii lor, iar îngerii vor intra la
ei prin toate porþile [zicând]:
24. „Pace vouã! pentru cã aþi fost statornici(63). ªi ce bunã este rãs-
plata Casei [Veºnice]!”
25. Iar aceia care încalcã fãgãduinþa fãcutã lui Allah, dupã
legãmântul faþã de El, ºi vor rupe ceea ce Allah va porunci sã fie
unit(64) ºi vor semãna rãu pe pãmânt, aceia vor avea parte de blestem
ºi vor avea parte de rea casã [veºnicã](65).
26. Allah dãruieºte cu prisosinþã sau cu mãsurã cele de trebuinþã
pentru trai cui voieºte El. ªi ei se bucurã de viaþã în aceastã lume, dar
nu este viaþa în aceastã lume decât plãcere trecãtoare faþã de Viaþa
de Apoi.
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66) Adicã o minune vizibilã, ca acelea pe care i le-au cerut Profetului, cum au
fost pogorârea îngerilor pentru a-i vedea, grãbirea pedepsei cu care îi ameninþa
ºi altele, care au fost pomenite în versetele anterioare.

67) Dacã ei meritã acest lucru.
68) În Allah, în Trimisul Sãu ºi în Cartea Lui.
69) ªi devin smerite.
70) Viaþã bunã, fericitã, în Lumea de Apoi.
71) Paradisul.
72) Oamenilor din comunitatea ta.
73) Ibn Abbas a spus: S-a revelat în legãturã cu necredincioºii din tribul

Qurayº, cînd Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - le-a zis lor:
"Prosternaþi-vã pentru Cel Milostiv!" Dar ei au întrebat: ªi cine este Cel Milostiv?
Sã ne prosternãm noi pentru ceea ce ne porunceºti? ªi Allah a revelat atunci
acest verset.

74) Allah.
75) Se subînþelege: "Acesta este Coranul care i-a fost revelat lui Muhammed"

sau "Ei tot nu vor crede".
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27. ªi cei care nu cred zic: „De ce nu a fost pogorât asupra lui
[Muhammed] un semn(66) de la Domnul sãu?” Spune: „Allah face sã
rãtãceascã pe cine voieºte(67) ºi cãlãuzeºte cãtre El pe cel care se
cãieºte,
28. Pe cei ce cred(68) ºi ale cãror inimi sunt liniºtite(69) întru pomenirea
lui Allah”, cãci prin pomenirea lui Allah se liniºtesc inimile.
29. Cei ce cred ºi sãvârºesc fapte bune, aceia vor avea parte de feri-
cire(70) ºi bunã întoarcere(71).
30. Astfel te-am trimis Noi într-o comunitate înaintea cãreia au fost alte
comunitãþi, ca sã le citeºti lor(72) ceea ce Noi îþi revelãm, în vreme ce ei
nu cred în Cel Milostiv(73). Spune: „El(74) este Stãpânul meu. Nu existã
altã divinitate în afarã de El. În El mã încred ºi la El este întoarcerea ºi
cãinþa mea!”.
31. ªi de ar fi un Coran cu care sã se mute munþii sau cu care sã se
despice pãmântul sau cu care sã se facã morþii sã vorbeascã!(75) Însã a
lui Allah este întreaga poruncã.(76) ªi oare nu ºtiu cei care cred cã
Allah - dacã ar voi - i-ar cãlãuzi pe toþi oamenii? ªi nu va înceta sã se
abatã asupra celor care nu cred(77) o nenorocire sau sã cadã în
apropiere de sãlaºul lor, pânã ce se va împlini promisiunea lui Allah,
cãci Allah nu-ªi calcã fãgãduinþa(78).
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76) El face ceea ce voieºte El, fãrã ca nimeni sã-I porunceascã ce sã facã (cu
referire la semnele cerute de politeiºti).

77) Dintre locuitorii Mekkãi.
78) Acest verset a fost revelat pentru niºte oameni care i-au cerut Trimisului -

Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - sã facã astfel de minuni.
79) Asociaþii pe care Allah nu-i cunoaºte, pentru cã ei nu existã, întrucât Allah

ºtie tot ceea ce a fost ºi ceea ce va fi.
80) De cãtre ªeitan.
81) Înfrângerea care le-a venit de la dreptcredincioºi.
82) De pedeapsa lui Allah.
83) Pentru cã rãspund poruncilor lui Allah ºi se supun Lui.
84) Paradisul.
85) Adicã evreii ºi creºtinii.
86) Pentru Coran.
87) Restul evreilor ºi creºtinilor, precum ºi idolatrii.
88) Adicã ceea ce contravine credinþei lor, îndeosebi în ceea ce priveºte Unici-

tatea lui Allah.

32. Au fost luaþi în râs trimiºi ºi înainte de tine, însã Eu le-am dat un
rãgaz celor care nu au crezut. Apoi i-am prins pe ei. ªi cum a fost
pedeapsa Mea!
33. ªi acela care vegheazã asupra fiecãrui suflet ºi [vede] ceea ce
dobândeºte [este la fel ca asociaþii]? ªi totuºi îi fac lui Allah asociaþi!
Spune [-le lor]: „Numiþi-i! Sau voiþi sã-I vestiþi Lui ceva ce nu cunoaºte
El de pe pãmânt(79)? Sau sunt doar vorbe deºarte? Ba au fost cei care
nu cred amãgiþi de viclenia lor împodobitã(80) ºi au fost abãtuþi de la
drum. Iar aceia pe care Allah îi lasã sã rãtãceascã nu au pe nimeni
cãlãuzitor!"
34. Ei vor avea parte de osândã în viaþa aceasta(81), iar chinul din
Viaþa de Apoi va fi ºi mai greu ºi nu vor avea ei nici un apãrãtor de
Allah(82).
35. Pilda Grãdinii care s-a promis celor evlavioºi(83); pe sub ea curg
pâraie ºi veºnice sunt roadele ei ºi umbra ei. Aceasta este rãsplata
celor care au fricã [de Allah](84), iar rãsplata celor necredincioºi este
Focul.
36. ªi aceia cãrora le-am dat Noi deja cartea(85) se bucurã pentru
ceea ce þi s-a pogorât(86). Însã unele cete(87) tãgãduiesc o parte din
ea(88). Spune: „Mi s-a poruncit sã-L ador pe Allah ºi sã nu-I fac Lui
asociaþi. Eu la El chem [oamenii] ºi la El este întoarcerea mea!”
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89) Minune vizibilã.
90) Aceastã frazã se mai interpreteazã astfel: "ªi fiecare timp are o carte

[anume]".
91) Tabla pãstratã sau ºtiinþa divinã.
92) Pe pãmântul necredincioºilor.
93) Respinge ºi anuleazã.
94) Aluzie la slãbiciunea vicleniei lor în faþa hotãrârii lui Allah.
95) Profetului.
96) Tãgãduiesc trimiterea lui de cãtre Allah ºi revelaþia lui.
97) Allah.

37. Aºa i-am trimis Noi [Coranul], ca o orânduialã, [în limba] arabã!
Iar dacã tu vei urma poftelor lor, dupã ºtiinþa ce a venit la tine, nu vei
avea tu nici ocrotitor nici apãrãtor de Allah!
38. Am trimis Noi profeþi ºi mai înainte de tine. ªi le-am dat lor soaþe
ºi urmaºi. Însã nici un trimis nu a putut sã aducã vreun semn(89) decât
cu voia lui Allah. ªi fiecare soroc a fost scris într-o Carte(90).
39. Allah ºterge sau întãreºte ceea ce voieºte ºi la El se aflã mama
Cãrþii(91).
40. ªi de-þi vom arãta þie o parte din cele cu care-i ameninþãm sau de
te vom lua pe tine la Noi, datoria ta este propovãduirea ºi la Noi e
socotirea.
41. Oare nu vãd ei cã Noi venim cu porunca Noastrã pe pãmânt(92) ºi
cã Noi îl îngustãm? Allah judecã ºi nimeni nu poate împiedica(93) jude-
cata Sa ºi El este repede la socotire.
42. ªi au viclenit cei de dinaintea lor [împotriva trimiºilor lor], însã
viclenia în întregime este la Allah(94). El ºtie ce dobândeºte fiecare
suflet, iar necredincioºii vor ºti cine va avea parte de rãsplata cea
bunã a Casei [Veºnice].
43. Cei care nu cred spun(95): „Tu nu eºti un trimis(96)!” Spune: „Allah
este de ajuns ca martor între mine ºi voi. [ªi cine este mai drept
decât] Acela care are cunoºtinþã despre Carte?!(97)”
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14    SURAT IBRAHIM(1)

(Mekkanã [72]; 52 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif. Lam. Ra.(2). [Aceasta este] o Carte pe care Noi þi-am pogorât-
o pentru ca tu sã-i scoþi pe oameni din întuneric la luminã(3) - cu voia
Domnului lor - pe drumul Celui Puternic [ºi] Vrednic de Laudã [Al-
'Aziz, al-Hamid].
2. Allah este Acela cãruia Îi aparþin toate cele din ceruri ºi de pre
pãmânt. ªi vai celor necredincioºi pentru chinul cel aspru!(4)

3. Aceia cãrora le place aceastã viaþã mai mult decât Viaþa de Apoi
ºi-i împiedicã [pe oameni] de la calea lui Allah(5) ºi cautã sã le-o
strâmbe, aceia se aflã într-o rãtãcire adâncã!
4. ªi Noi nu am trimis nici un profet decât cu limba neamului sãu,
pentru ca sã le facã limpede [revelaþia](6) ºi Allah împinge în rãtãcire
pe cine voieºte El(7) ºi cãlãuzeºte pe cine voieºte El, cãci El este cel
Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz, al-Hakim].
5. Noi l-am trimis pe Moise cu semnele Noastre(8), [zicându-i]: „Scoate
neamul tãu din întuneric la luminã(9) ºi adu-le lor aminte de zilele lui
Allah!”(10) Întru aceasta(11) sunt semne pentru toþi cei rãbdãtori ºi
mulþumitori(12).

1) Numele coranic al lui Avraam este Ibrahim. Sura poartã acest nume care
apare în versetul 35.

2) Vezi în legãturã cu aceste litere nota la 2:1.
3) Adicã din rãtãcire la calea cea dreaptã, la credinþã.
4) Pedeapsa din Ziua Judecãþii de Apoi.
5) De la credinþa în Allah.
6) Sã înþeleagã chemarea lui ºi sã nu aibã nici un argument împotriva lui Allah.
7) Din cauza refuzului omului de a cãuta ºi de a  urma Adevãrul.
8) Cu minunile Noastre.
9) Din rãtãcire la credinþã.
10) ªi avertizeazã-i pe ei asupra pedepsei care a cãzut înainte de ei peste

neamurile rãtãcite, precum neamurile lui Noe ºi Lot.
11) În aceastã reamintire.
12) Aceia care îndurã încercãrile prin care trec ºi aceia care-I aduc lui Allah

mulþumire pentru binefacerile Sale.
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13) Pe pruncii nou-nãscuþi.
14) Pe fiicele voastre pentru a le folosi ca slujnice.
15) Pentru binefacerile Mele.
16) Dacã nu veþi recunoaºte binefacerile Mele.
17) Neamului sãu.
18) ªi nu are nevoie de mulþumirile voastre.
19) Cel numeros.
20) Cel puternic.
21) Cel cu multe cetãþi.
22) Existã interpretãri diferite ale acestui gest: unii îl interpreteazã ca

însemnând miºcarea degetelor de furie împotriva trimiºilor lui Allah ºi a mesajelor
lor, alþii ca semn al izbucnirii în râs, ca batjocurã, alþii ca îndemn la tãcere adresat
trimiºilor, alþii ca semn al dezaprobãrii, uimirii ºi dispreþului.

23) La credinþã.
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6. [ªi adu-þi aminte] când Moise a zis neamului sãu: „Aduceþi-vã aminte
de binefacerea lui Allah asupra voastrã, când El v-a izbãvit de clanul lui
Faraon care v-a supus la rãu chin, i-a mãcelãrit pe fiii voºtri(13) ºi le-a
lãsat în viaþã pe muierile voastre!(14) ªi în aceasta a fost pentru voi
mare încercare de la Domnul vostru!”
7. ªi când Domnul vostru a vestit: „Dacã veþi fi mulþumitori(15), vã voi
înmulþi [binefacerile Mele], iar de veþi fi nemulþumitori(16), pedeapsa
Mea va fi asprã!”
8. ªi a zis Moise(17): „Dacã voi ºi toþi cei de pre pãmânt sunteþi nerecu-
noscãtori, [atunci aflaþi] cã Allah Îºi este Sieºi Deajuns(18) [ºi] cã El este
Cel Bogat, Vrednic de Laudã [Gany, Hamid]!”
9. Nu v-a venit vouã vestea despre cei de dinaintea voastrã: neamul
lui Noe(19) ºi neamul ’Ad(20) ºi neamul Thamud(21) ºi cei de dupã ei ºi pe
care numai Allah îi ºtie? Trimiºii lor au venit la ei cu semne limpezi,
însã ei ºi-au dus mâinile la gurile lor(22) ºi au zis: „Noi nu credem [în
mesajul] cu care aþi fost trimiºi ºi suntem într-o îndoialã tulburãtoare în
privinþa aceleia la care ne chemaþi”.
10. Trimiºii lor au zis: „Aveþi voi îndoialã în privinþa lui Allah,
Creatorul cerurilor ºi al pãmântului, care vã cheamã(23) ca sã vã ierte
pentru o parte din pãcatele voastre ºi vã dã vouã rãgaz pânã la un
termen hotãrât?"(24) ªi au rãspuns [necredincioºii]: „Voi nu sunteþi
decât niºte oameni ca ºi noi ºi voiþi sã ne abateþi de la ceea ce adorau
pãrinþii noºtri! Aduceþi-ne o dovadã desluºitã(25)!”
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24) Vã va lãsa sã vã bucuraþi de viaþã pânã la termenul hotãrât pentru sfârºitul
vieþii fiecãruia în aceastã lume.

25) Minune clarã, pentru ceea ce vã cerem noi.
26) Fãcându-l trimis ºi prooroc.
27) Din porunca ºi cu voinþa Lui.
28) În legãturã cu toate aspectele.
29) Ce justificare am avea sã nu ne încredem în Allah?
30) Fiecare dintre noi.
31) Prin vorbele ºi faptele noastre.
32) Adicã dacã nu veþi deveni adepþi ai religiei noastre, cãci profeþii nu au fost

niciodatã în religia idolatrilor.
33) Trimiºilor Sãi.
34) Aceºtia fiind dreptcredincioºii, prin prezenþã înþelegându-se înfãþiºarea

dinaintea lui Allah în Ziua Judecãþii.
35) Care refuzã sã se supunã lui Allah ºi sã-L adore.
36) Pe el îl aºteaptã Infernul.
37) Puroi amestecat cu sânge care curge din trupurile oaspeþilor Infernului.
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11. Le-au rãspuns trimiºii lor: „Într-adevãr, noi nu suntem decât niºte
oameni ca ºi voi, însã Allah binecuvânteazã pe cine voieºte El dintre
robii Sãi(26). Nu ne revine nouã sã vã aducem dovadã, decât numai cu
îngãduinþa lui Allah(27) ºi în Allah trebuie sã se încreadã dreptcre-
dincioºii!(28)

12. ªi cum sã nu ne încredem noi în Allah(29), când El ne-a cãlãuzit pe
cãile noastre [pe care trebuia sã le urmãm](30)? Însã noi vom îndura
orice durere ne veþi aduce!(31) ªi în Allah trebuie sã se încreadã cei
care se încred!”
13. Dar cei care nu credeau au zis cãtre trimiºii lor: „Noi vã vom
alunga din þara noastrã, dacã nu vã întoarceþi(32) la religia noastrã!”
Dar Domnul lor le-a revelat(33): „Noi îi vom nimici pe cei nelegiuiþi
14. ªi vã vom stabili pe voi pe acest pãmânt, dupã ei! Aceasta pentru
aceia care se tem de prezenþa Mea ºi se tem de ameninþarea Mea(34)”.
15. Ei au cerut [de la Allah] victoria, însã fiecare trufaº(35) îndãrãtnic a
fost înfrânt,
16. În urma lui se aflã Gheena(36) ºi va fi el adãpat cu apã de
puroi(37),
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38) Îl va cuprinde groaza ºi nu va avea liniºte.
39) Faptele bune ale necredincioºilor nu vor avea nici o valoare; ele sunt ca

cenuºa pe  care o spulberã vântul, fãrã sã lase nici o urmã.
40) În Ziua de Apoi.
41) Nu vor primi nici o rãsplatã.
42) În locul vostru.
43) Cãci El este Atotputernic.
44) În Ziua Judecãþii de Apoi.
45) Cãpeteniile necredincioºilor care au fost îngâmfate faþã de trimiºii lor.
46) ªi am împlinit poruncile voastre.
47) Cei îngâmfaþi.
48) Ca urmare a intrãrii dreptcredincioºilor în Paradis ºi a pãcãtoºilor în Infern.
49) Prin intermediul trimiºilor.
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17. Pe care el o va sorbi cu înghiþituri mici ºi abia o va putea, înghiþi.
ªi moartea vine la el din toate pãrþile, însã el nu va fi mort(38) ºi va
avea el [parte de] osândã dureroasã.
18. Pilda acelora care nu cred în Domnul lor este cã faptele lor sunt
ca cenuºa(39) în care suflã vântul cu putere într-o zi furtunoasã. Ei nu
vor avea nici un folos(40) din ceea ce agonisesc(41). Aceasta este
rãtãcire adâncã.
19. Oare nu vezi cã Allah a creat cerurile ºi pãmântul în adevãr?
Dacã El ar vrea, v-ar face sã dispãreþi ºi ar aduce fãpturi noi(42),
20. Cãci acest lucru nu este greu pentru Allah!(43)

21. ªi toþi se vor înfãþiºa dinaintea lui Allah(44) ºi vor zice cei slabi cãtre
cei care s-au arãtat îngâmfaþi(45): „Noi v-am urmat pe voi!(46) Puteþi voi
sã ne fiþi de vreun folos împotriva osândei lui Allah?” ªi vor zice ei(47):
„Dacã ne-ar fi cãlãuzit Allah, v-am fi cãlãuzit ºi noi. Acum e totuna de
suntem mâhniþi ori rãbdãm, cãci nu este pentru noi scãpare!”.
22. ªi când totul va fi hotãrât(48), va zice ªeitan: „Allah v-a fãcut vouã
o fãgãduinþã adevãratã(49). V-am fãgãduit ºi eu, însã eu nu mi-am þinut
cuvântul dat vouã. Eu nu am avut nici o putere(50) asupra voastrã,
decât cã eu v-am chemat, iar voi mi-aþi rãspuns. Deci nu mã mustraþi,
ci mustraþi-vã pe voi înºivã! Eu nu vã pot fi de nici un ajutor, ºi nici voi
nu-mi puteþi fi de nici un ajutor. Eu mã socotesc nevinovat de faptul cã
voi m-aþi fãcut cândva asociat [al lui Allah]!(51)” Nelegiuiþii [politeiºtii] vor
avea parte de osândã dureroasã.
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50) Argument sau dovadã.
51) Mã socotesc nevinovat ºi faþã de El ºi faþã de voi, ºi  nu mai existã nici o

legãturã între mine ºi între voi.
52) În Allah, în Trimisul Sãu ºi în Cartea Sa.
53) Îngerii îi vor saluta cu expresia "Pace vouã!".
54) Prin cuvântul bun se înþelege tot ceea ce dovedeºte Adevãrul, cum ar fi

proclamarea unicitãþii lui Allah, Islamul sau Coranul.
55) Fructe comestibile.
56) Cuvântul mincinos care îndeamnã la necredinþã ºi rãtãcire.
57) Cu argumente puternice.
58) În cuvântul cel bun menþionat în versetul 24.
59) ªi nu au crezut în Trimisul lor care i-a chemat la binefacerea credinþei în

Allah Cel Unic.
60) I-au împins la rãtãcire, împreunã cu ei, ºi la pieire.
61) Gheena este casa pieirii, în care îi vor cuprinde flãcãrile.
62) Din idolii pe care i-au adorat.
63) De la adorarea numai a Lui.
64) Ameninþare adresatã celor rãtãciþi ºi celor care împing la rãtãcire.
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23. Cei care cred(52) ºi sãvârºesc fapte bune vor fi duºi sã intre în
grãdini pe sub care curg pâraie ºi în ele vor sãlãºlui veºnic - cu voia
Stãpânului lor. Iar salutul lor în ele va fi: „Pace [vouã]!”(53)

24. Nu vezi ce pildã a dat Allah pentru cuvântul bun?(54) El este ca un
pom bun, cu rãdãcina neclintitã ºi cu ramuri [ce se înalþã] în cer!
25. El dã fructe(55) tot timpul - cu voia Domnului sãu. ªi Allah dã pilde
oamenilor pentru ca ei sã-ºi aducã aminte.
26. Iar pilda unui cuvânt rãu(56) este ca un pom rãu care a fost smuls
de pe faþa pãmântului ºi care nu mai are pic de statornicie.
27. Allah îi întãreºte(57) pe cei care cred cu vorbe hotãrâte(58) atât în
viaþa aceasta, cât ºi în Viaþa de Apoi. Allah îi duce în rãtãcire pe cei
nelegiuiþi ºi Allah face ceea ce voieºte.
28. Nu i-ai vãzut pe cei care au schimbat îndurarea lui Allah cu
necredinþa(59) ºi au adus neamul lor în casa pieirii(60),
29. În Gheena, în care o sã ardã?(61) ªi ce rãu sãlaº!
30. ªi i-au fãcut lui Allah semeni(62) care sã-i ducã în rãtãcire [pe
oameni] de la calea Lui(63). Spune(64): „Veseliþi-vã [în aceastã viaþã],
cãci sfârºitul vostru va fi în Foc!”
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65) Ziua Învierii.
66) Nu va putea mijloci nimeni pentru cineva.
67) Din norii cerului.
68) Ploaia.
69) Cu voia Lui.
70) Care se succed, pentru a vã orândui viaþa ºi odihna.
71) Dintre cele de care aþi avut nevoie pentru ameliorarea situaþiei voastre.
72) Atât de multe sunt aceste binefaceri.
73) Faþã de aceste binefaceri nenumãrate.
74) Lipsit de orice rãu.
75) Þine-mã departe!
76) Pe urmaºii mei.
77) Idolii.
78) Au fost cauza ducerii lor în rãtãcire.
79) Fiind credincios ca ºi mine.
80) ªi îi va ierta pe cei care voieºti Tu. Însã Avraam a  spus acest lucru

înainte ca Domnul sãu sã-i spunã cã nu va ierta niciodatã pãcatul  celor care-I vor
face asociaþi, oricine ar fi ei.
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31. Spune robilor Mei care cred sã împlineascã Rugãciunea [As-Salat]
ºi sã dãruiascã într-ascuns ºi pe faþã din ceea ce le-am dat spre
vieþuire, înainte de a veni Ziua(65) în care nu va fi nici rãscumpãrare,
nici prietenie(66).
32. Allah este Cel care a creat cerurile ºi pãmântul ºi a pogorât din
cer(67) apa(68), cu care scoate pentru voi din roade mijloc de vieþuire.
El a supus pentru voi corãbiile care plutesc pe mare, la porunca
Sa(69), ºi a supus pentru voi râurile
33. ªi a supus pentru voi Soarele ºi Luna, amândouã urmându-ºi
cursul fãrã oprire, ºi a supus pentru voi noaptea ºi ziua(70).
34. ªi v-a dat El din toate câte le-aþi cerut(71). ªi de aþi socoti
binefacerile lui Allah, nu le-aþi putea numãra(72). Dar omul este cu
adevãrat nelegiuit ºi necredincios(73).
35. ªi a zis Avraam: „Doamne, fã aceastã þarã un loc sigur(74) ºi
fereºte-mã pe mine(75) ºi pe fiii(76) mei sã nu-i adorãm pe idoli!
36. Doamne, ei(77) i-au dus în rãtãcire pre mulþi oameni(78). Cel ce mã
va urma(79) va fi dintre ai mei, iar cel ce nu mi se va supune..., Tu eºti
Iertãtor, Îndurãtor [Gafur, Rahim].(80)
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81) Este vorba de Ismail ºi de urmaºii sãi.
82) Valea aridã în care se aflã Mekka.
83) Prin mulþumire înþelegându-se adorarea lui Allah Cel Unic.
84) Pentru a-mi succeda la propovãduirea credinþei în Allah Cel Unic.
85) ªi le rãspunde.
86) Statornic în adorarea Ta.
87) Avraam ar fi adresat aceastã rugã înainte de a se fi convins de necredinþa

lui.
88) Ziua Judecãþii de Apoi.
89) Lipsite de orice putere, din pricina spaimei.
90) Ziua Judecãþii de Apoi.
91) Întoarce-ne pe noi la viaþã ºi dã-ne un rãgaz pentru scurtã vreme!
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37. Doamne, eu am aºezat o parte din urmaºii mei(81) într-o vale fãrã
verdeaþã(82), în apropiere de Casa Ta cea Sfântã. Doamne, pentru a
împlini ei Rugãciunea [As-Salat]! ªi fã inimile unor oameni sã încline
cu dragoste cãtre ei ºi dã-le lor din roade spre vieþuire, poate cã ei
vor fi mulþumitori(83).
38. Doamne, Tu ºtii ºi ce þinem ascuns ºi ce lãsãm sã se vadã, cãci
nu-I este nimic ascuns lui Allah, nici de pre pãmânt ºi nici din cer.
39. Laudã lui Allah, care mi i-a dat mie, în ciuda bãtrâneþelor mele,
pe Ismail ºi pe Isaac(84)! Domnul meu este cel care aude
rugãciunile(85).
40. Doamne, fã ca eu sã împlinesc Rugãciunea [As-Salat] cu sâr-
guinþã(86), ca ºi o parte din urmaºii mei! ªi primeºte ruga mea,
Doamne!
41. Doamne, iartã-mi mie ºi pãrinþilor mei(87) ºi dreptcredincioºilor în
Ziua când se va face socoteala!”(88).
42. Sã nu crezi cã Allah nu este cu luare aminte la ceea ce sãvârºesc
nelegiuiþii, însã El doar le dã lor rãgaz pânã într-o zi în care privirile
lor vor fi împietrite [de spaimã].
43. În vreme ce ei vor alerga cu capetele ridicate, cu ochii rãtãciþi ºi
cu inimile goale(89).
44. Prevesteºte-i pe oameni despre Ziua în care va veni peste ei
osânda(90) ºi în care cei ce au fost nelegiuiþi vor zice: „Doamne, pãsu-
ieºte-ne pe noi pentru un termen scurt(91), ca sã  rãspundem chemãrii
Tale(92) ºi sã-i urmãm pe trimiºi!(93)” Dar oare n-aþi jurat voi mai înainte
cã voi nu veþi avea scãpãtare?(94)
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92) Prin recunoaºterea  unicitãþii Tale.
93) Sã urmãm rânduielile la care au chemat.
94) Oare nu aþi jurat voi în lumea trecãtoare cã voi nu veþi trece din lumea

aceea în Lumea cea Veºnicã unde veþi primi rãsplata?
95) Cum au fost neamurile 'Ad ºi Thamud, ale cãror urme le vedeþi ºi ale

cãror istorii le-aþi auzit.
96) Împotriva profetului Muhammed.
97) Rãsplata pentru vicleºugul lor.
98) Fãgãduinþa de a-i ajuta pe ei ºi de a-i pedepsi pe adversarii lor.
99) ªi de a se rãzbuna pe duºmanii Sãi.
100) Ca urmare a schimbãrilor ºi semnelor cosmice, cum sunt miºcarea mun-

þilor, explozia mãrilor ºi despicarea cerului.
101) Ieºind din morminte.
102) Care-i va judeca ºi-i va rãsplãti dupã faptele lor.
103) Legaþi unii de alþii, dupã categorii de nelegiuiri ºi stricãciuni.
104) Allah va judeca repede toate fãpturile, pentru pãcatele sãvârºite, în Ziua

Învierii.
105) Coranul.
106) Este suficient pentru oameni, datoritã învãþãturilor pe care le conþine,

vestirii oamenilor ºi cãlãuzirii lor.
107) Pentru a lua aminte ºi a trage învãþãturi din nelegiuirile sãvârºite de cei

de dinaintea lor.
108) ªi cã nu existã altã divinitate în afarã de El.
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45. Voi locuiþi în sãlaºurile celor care au fost nelegiuiþi faþã de ei înºiºi ºi
vi s-a arãtat vouã limpede ce am fãcut cu ei(95). ªi v-am dat vouã pilde.
46. Au plãsmuit ei vicleºug(96), însã vicleºugul lor este la Allah(97),
chiar de-ar fi vicleºugul lor [într-atât de puternic] încât sã disparã
munþii.
47. ªi sã nu socoteºti cã Allah nu-ºi þine fãgãduinþa fãcutã trimiºilor
Sãi(98)! Allah este Puternic [Al-’Aziz] cu Rãzbunare(99),
48. În ziua în care pãmântul va fi schimbat cu un altul, ca ºi
cerurile(100), ºi ei [oamenii] se vor înfãþiºa(101) dinaintea lui Allah Cel
Unic, Biruitorul [Al-Wahid, Al-Qahhar](102).
49. ªi în ziua aceea îi vei vedea pe pãcãtoºi legaþi unii de alþii cu lan-
þuri(103),
50. Iar straiele lor vor fi din catran ºi focul le va acoperi chipurile.
51. [Toate acestea] pentru ca Allah sã rãsplãteascã fiecare suflet
dupã ce ºi-a agonisit. Allah este, neîndoielnic, repede la socotire(104).
52. Aceasta(105) este o vestire pentru oameni(106), pentru ca sã fie pre-
veniþi(107) prin ea ºi pentru ca sã ºtie cã El este un Dumnezeu Unic(108)

ºi sã ia aminte cei înzestraþi cu judecatã!
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1) Sura a primit titlul dupã numele vãii Al-Hijr (versetul 80) din Arabia de
Nord, situatã între Medina ºi ªam, în care s-a aflat oraºul cu acest nume, locuit de
neamul Thamud.

2) Vezi 2:1 ºi nota.
3) În aceastã lume.
4) Pentru cine va fi pedeapsa.
5) În Tabla pãstratã.
6) Sã piarã înainte de termenul care i-a fost hotãrât.
7) Sã-l amâne.
8) Politeiºtii l-au acuzat, în batjocurã, pe Muhammed, cã ar fi nebun.
9) Pentru ca ei sã confirme cã te-a trimis Allah ºi cã El þi-a revelat Cartea.
10) Nu facem sã vinã îngerii la ei ºi sã-i vadã decât cu Adevãrul, care aici este

pedeapsa de care sunt loviþi cei ce nu cred în trimiºi.
11) Nu vom mai amâna pedeapsa lor nici o clipã.
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15    SURAT AL-HIJR(1)

(Mekkanã [54]; 99 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif. Lam. Ra.(2) Acestea sunt versetele Cãrþii ºi ale unui Coran
limpede.
2. [În Ziua Judecãþii de Apoi] vor voi necredincioºii sã fi fost
musulmani!
3. Lasã-i sã mãnânce ºi sã se bucure(3) ºi nãdejdea sã-i desfete. Ei vor
ºti [pe urmã](4)!
4. ªi Noi nu am nimicit nici o cetate fãrã ca ea sã nu fi avut [un
termen hotãrât] într-o Carte cunoscutã(5).
5. Nici un neam nu poate sã grãbeascã termenul sãu(6) ºi nici sã-l
întârzie(7).
6. ªi zic ei [mekkanii]: „O, tu cel cãruia i-a fost pogorât Coranul, tu eºti
smintit(8).
7. De ce nu ne aduci tu îngerii, dacã eºti tu dintre cei care spun ade-
vãrul?(9)”
8. Noi nu facem sã coboare îngerii decât cu Adevãrul!(10) ªi atunci nu
vor mai fi ei pãsuiþi!(11)

9. Într-adevãr, Noi am pogorât Coranul ºi Noi îi vom fi pãzitori!
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12) La neamurile anterioare.
13) Aºa cum fac ºi idolatrii din neamul Qurayº.
14) În Cartea revelatã, adicã în Coran.
15) Mãcar cã Allah a nimicit în trecut neamurile care i-au socotit pe trimiºii

Sãi mincinoºi.
16) Celor care iau în derâdere.
17) Iar ceea ce vedem noi nu sunt realitate, ci numai închipuiri.
18) Un neam pe care l-a vrãjit Muhammed ºi care nu mai vede ºi nu mai

pricepe.
19) Poziþii ale soarelui ºi ale planetelor.
20) Alungat de la îndurarea lui Allah.
21) Diavolii care trag cu urechea la îngerii din cer.
22) Flacãra vizibilã care-i ajunge din urmã, iar apoi se întoarce sau dispare.
23) Cum sunt fructele ºi cerealele.
24) Dintre aceia care trebuie sã fie întreþinuþi, precum ºi dintre slujitori, vite etc.
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10. Noi am trimis mai înainte de tine [profeþi] la grupurile celor
vechi(12).
11. ªi nu a venit la ei un trimis cã numaidecât l-au ºi batjocorit(13).
12. Astfel facem Noi [necredinþa] sã intre în inimile nelegiuiþilor.
13. Ei nu cred în ea [Coran](14) în ciuda a ceea ce s-a întâmplat cu
obiceiul celor dintâi(15).
14. ªi de le-am deschide o poartã din cer(16) ºi ei ar ajunge sã urce
pe ea,
15. Ei tot ar zice: „Ci ochii noºtri au fost închiºi(17), or mai degrabã
suntem un neam de [oameni] fermecaþi(18)!”.
16. ªi Noi am pus în cer zodii(19) ºi Noi am împodobit [cerul] pentru
privitori.
17. ªi l-am pãzit Noi de orice ºeitan afurisit(20),
18. Afarã de acela care a ascultat pe furiº(21), dar în urma cãruia a
pornit flacãra mistuitoare(22).
19. Iar pãmântul l-am întins Noi ºi am aruncat pe el munþi neclintiþi ºi
am lãsat sã creascã de toate cu mãsurã cumpãnitã.
20. ªi v-am dat Noi vouã pe el [pe pãmânt] cele de trebuinþã pentru
trai(23), ca ºi pentru aceia pe care voi nu-i hrãniþi(24).
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25) Noi le creãm ºi le rânduim.
26) Adicã la termenele stabilite pentru fiecare dintre ele.
27) Rezervoarele ei nu sunt în mâinile voastre ºi nu o puteþi crea ºi coborî

voi.
28) Rãmâne veºnic, dupã pieirea tuturor fãpturilor.
29) Adunã toate neamurile vechi ºi noi.
30) Adicã pe Adam.
31) Care se poate modela sau turna pentru a-i da chip de om.
32) Înaintea omului.
33) În semn de salut ºi nu pentru a-l adora.
34) Allah.
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21. ªi nu sunt lucruri ale cãror hambare sã nu se afle la Noi(25) ºi pe
care Noi sã nu le trimitem cu mãsurã anumitã(26).
22. ªi Noi trimitem vânturile mãnoase ºi trimitem apã din cer pe care
v-o dãm de bãut, însã voi nu o puteþi strânge(27).
23. Noi dãm viaþã ºi dãm moarte ºi Noi suntem moºtenitori(28).
24. Noi îi cunoaºtem pe aceia dintre voi care au fost înainte ºi Noi îi
ºtim ºi pe cei care n-au venit încã.
25. ªi Domnul tãu îi va aduna pe ei(29). Iar El este Înþelept [ºi] Atoate-
ºtiutor [Hakim, 'Alim].
26. Noi l-am fãcut pe om(30) din lut tare, provenit dintr-un nãmol
moale(31),
27. Iar pe djinn l-am fãcut ºi mai înainte(32), din focul fierbinte.
28. ªi [adu-þi aminte] când a zis Domnul tãu îngerilor: „Eu am sã fac
un om din lut tare, provenit dintr-un nãmol moale,
29. Iar când îl voi face ºi voi sufla în el din duhul Meu, voi sã cãdeþi
dinaintea lui, prosternându-vã!(33)”
30. ªi s-au prosternat toþi îngerii laolaltã,
31. Afarã de Iblis, care s-a împotrivit sã fie împreunã cu cei ce s-au
prosternat.
32. Atunci a zis(34): „O, Iblis! De ce nu eºti tu împreunã cu cei care se
prosterneazã?”
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35) Iblis.
36) Se subînþelege: pentru cã eu sunt creat din foc ºi îi sunt superior lui.
37) Allah.
38) Din Rai sau din cer.
39) Iblis.
40) Lasã-mã în viaþã!
41) Ziua Judecãþii de Apoi.
42) Allah.
43) Ziua Învierii.
44) Iblis.
45) Allah.
46) Curaþi ºi aleºi.
47) Ca rãsplatã dreaptã.
48) Pe fiecare poartã va intra un grup anumit de oameni.
49) Cei credincioºi ºi supuºi.
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33. I-a rãspuns(35): „Eu nu mã voi prosterna dinaintea unui om pe care
l-ai fãcut din lut tare, provenind dintr-un nãmol moale!(36)”
34. A zis(37): „Ieºi din el(38) ºi vei fi tu izgonit!
35. ªi blestemul [sã fie] asupra ta pânã în Ziua Judecãþii”.
36. Dar el a zis(39): „Doamne, dã-mi mie pãsuire(40) pânã în ziua în
care ei vor fi înviaþi!(41)”
37. I-a zis(42): „Vei fi tu dintre cei pãsuiþi,
38. Pânã în ziua timpului hotãrât”(43).
39. A zis(44): „Doamne, pentru cã m-ai dus în rãtãcire, le voi
împodobi lor [lucrurile de] pe pãmânt ºi-i voi duce pe ei toþi în
rãtãcire,
40. Afarã de robii Tãi curaþi ºi aleºi dintre ei!”
41. A zis(45): „Acesta este un drum drept [care duce] cãtre Mine!
42. Tu nu vei avea putere asupra robilor Mei(46), afarã numai de cei
care te-au urmat dintre cei amãgiþi,
43. Iar Gheena este locul fãgãduit lor, tuturora!(47)

44. El va avea ºapte porþi ºi fiecare poartã are o parte anumitã
dintre ei”(48).
45. Iar cei cu fricã(49) vor fi în grãdini ºi la izvoare.
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50) Li se va spune lor: "Intraþi în grãdini!".
51) Întrucât vor fi egali între ei cu toþii.
52) Ei vor rãmâne veºnic în Paradis.
53) Acelora care se cãiesc ºi sãvârºesc bine.
54) Pentru aceia care nu se cãiesc pentru necredinþa sau nesupunerea lor.
55) Din cauzã cã mâinile lor nu s-au întins spre mâncare - pentru cã îngerii

nu mãnâncã - s-a temut cã ei i-ar vrea rãul.
56) I-au dat aceastã veste, dupã ce i-au arãtat cã ei sunt îngeri cu înfãþiºare

de oameni.
57) Acesta fiind Isaac.
58) Avraam.
59) Avraam, dupã ce i-a dispãrut teama.
60) Pentru ce aþi fost voi trimiºi?
61) Pentru a nimici cetãþile în care se aflã neamul lui Lot.
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46. „Intraþi în ele(50) în pace ºi cu siguranþã!”
47. ªi Noi vom scoate pizma din piepturile lor ºi ca fraþii vor ºedea
pe paturi unii în faþa altora!(51)

48. Nu-i va atinge în ele osteneala ºi nu vor fi ei scoºi din ele!(52)

49. Vesteºte, [o, Muhammed,] robilor Mei cã Eu sunt Iertãtorul, Îndu-
rãtorul [Al-Ghafur, Ar-Rahim](53)

50. ªi cã osânda Mea este chinul dureros!(54)

51. ªi vesteºte-i pe ei despre oaspeþii lui Avraam,
52. Când au intrat la el ºi l-au salutat, iar el le-a rãspuns: „Ne este
nouã teamã de voi!”(55)

53. Iar ei au zis: „Nu-þi fie teamã! Noi îþi aducem vestea bunã a
[naºterii] unui bãieþel(56) plin de învãþãturã!(57)”
54. ªi a rãspuns el(58): „Îmi aduceþi voi mie veste bunã când m-au
ajuns bãtrâneþile? Ce veste bunã sã-mi mai aduceþi?”
55. Au zis ei: „Îþi vestim Adevãrul, deci nu fi dintre aceia care deznã-
dãjduiesc!”
56. A rãspuns el: „Dar cine deznãdãjduieºte în privinþa îndurãrii
Domnului sãu, afarã de cei rãtãciþi?”
57. ªi [le-a] zis el(59): „ªi ce vreþi voi, o, trimiºilor?”(60)

58. Au rãspuns ei: „Noi suntem trimiºi la un neam de mari
nelegiuiþi,(61)
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62) Nu vor fi mântuiþi decât Lot ºi cei care au crezut împreunã cu el.
63) Pentru cã ea a rãmas împreunã cu necredincioºii din neamul sãu.
64) Pentru a îndeplini porunca lui Allah privitoare la nimicirea lor.
65) Lot.
66) Eu nu vã cunosc ºi nu ºtiu din ce neamuri sunteþi voi ºi ce voiþi.
67) Am adus pedeapsa cu care i-ai ameninþat pe ei, dar de care ei s-au îndoit.
68) Referitor la nimicirea lor.
69) Pentru a privi înapoi ºi a vedea nenorocirea care i-a lovit pe cei rãmaºi.
70) Sodoma, cetatea lui Lot.
71) S-au bucurat vãzându-i pe oaspeþii lui, la care pofteau.
72) Lot.
73) Neamul lui Lot.
74) Nu þi-am cerut Noi sã nu dai nimãnui adãpost ºi sã nu aperi pe nimeni?
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59. Afarã de familia lui Lot(62) pe care o vom mântui în întregime,
60. Mai puþin pe soaþa lui!” Noi [Allah] am hotãrât ca ea sã fie dintre
cei nimiciþi!(63)

61. ªi când au venit cei trimiºi la casa lui Lot,(64)

62. Le-a zis el(65): „Voi sunteþi [pentru mine] un neam de
necunoscuþi!”(66)

63. ªi i-au rãspuns ei: „Ci am venit la tine, aducând [pedeapsa]
pentru cele de care s-au îndoit.(67)

64. ªi þi-am adus noi Adevãrul(68), iar noi suntem vestitori numai de
Adevãr.
65. Deci purcede cu familia ta spre sfârºitul nopþii ºi mergi în urma
lor ºi sã nu se uite înapoi vreunul dintre voi(69), ci mergeþi unde vi se
porunceºte!”
66. ªi Noi i-am vestit lui aceastã poruncã, pentru cã aceia  aveau sã
fie nimiciþi pânã la ultimul, dimineaþa.
67. ªi au venit locuitorii cetãþii(70) [la el] bucuroºi(71).
68. Le-a zis(72): „Aceºtia sunt oaspeþii mei, deci nu-mi faceþi ruºine!
69. ªi fiþi cu fricã de Allah ºi nu mã faceþi de ocarã!”
70. Au zis ei(73): „Dar, oare, nu þi-am oprit noi [sã aperi] lumea?”(74)
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75) Lot.
76) Le-a oferit pe fiicele sale, sã le ia pe ele în cãsãtorie. Într-o altã inter-

pretare, Lot i-a îndemnat pe bãrbaþii din neamul sãu sã se cãsãtoreascã cu femeile
din cetate. Fiind profet, el s-a considerat pãrinte al tuturor femeilor din cetate.

77) Jurãmântul lui Allah.
78) ªi nu pricepeau ceea ce li se spunea.
79) Un zgomot nimicitor coborât din cer.
80) Ars în foc.
81) ªi sã înþeleagã semnele.
82) Cetatea distrusã a neamului lui Lot.
83) Pe un drum din apropierea lacului Lot din þara ªamului, cunoscut de

mekkani, care trec tot timpul pe el.
84) În pieirea lor.
85) Neamul lui ªuayb trãia în zona împãduritã cunoscutã sub numele de Al-

Ayka, din apropiere de cetatea Madyan.
86) Datoritã necredinþei în Allah, actelor de tâlhãrie pe care le sãvârºeau ºi

înºelãtoriilor la cântãrire ºi mãsurare.
87) Învãluindu-i într-un nor întunecos din  care au coborât flãcãri ce i-au mistuit.
88) Cea a neamului lui Lot ºi cea a neamului lui ªuayb, cãci ele erau situate

în aceeaºi zonã ºi au fost distruse în aceeaºi epocã.
89) Trimisul lor a fost Salih, dar cei care îl socotesc drept mincinos pe un

trimis înseamnã cã îi trateazã pe toþi la fel.
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71. A zis(75): „Iatã-le pe fiicele mele acestea, dacã voiþi voi sã faceþi
[ceva]!”(76).
72. Pe viaþa ta, [o, Muhammed,]!(77) Ei rãtãceau în aiureala lor(78)!
73. Aºadar, la rãsãritul soarelui i-a prins pe ei strigãtul(79)

74. ªi Noi am rãsturnat [cetatea] cu susul în jos ºi am lãsat sã plouã
peste ei pietre de lut întãrit(80).
75. ªi în aceasta sunt semne pentru cei care ºtiu sã vadã(81)!
76. ªi ea(82) [cetatea] este pe un drum cunoscut de toþi(83).
77. Întru aceasta(84) este un semn pentru credincioºi!
78. ªi locuitorii din Al-Ayka(85) erau [de asemenea] nelegiuiþi(86).
79. ªi Noi ne-am rãzbunat pe ei(87). ªi amândouã [cetãþile](88) sunt pe
un drum cunoscut.
80. ªi cu adevãrat i-au socotit locuitorii din Al-Hijr pe trimiºi drept
mincinoºi(89).
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90) Care dovedeau adevãrul chemãrii Noastre, cum a fost cãmila pe care Allah
le-a scos-o, la rugãmintea lui Salih, din stânca durã.

91) În ziua a patra dupã sacrificarea cãmilei.
92) Surat Al-Fatiha.
93) Fii blând cu ei.
94) Sau - dupã o altã interpretare - care au jurat între ei, sau evreii ºi creºtinii

care au împãrþit Coranul în adevãr ºi minciunã, dupã bunul lor plac.
95) Necredincioºii de la Mekka, fiindcã ei au socotit Coranul ca fiind fie vrãji,

fie preziceri, fie legende.
96) De la fiecare dupã pãcatul sãvârºit.
97) Pentru împãrþirea pe care au fãcut-o ºi fiecare va fi rãsplãtit dupã fapta sa.
98) Aceastã poruncã este anterioarã îndemnului la lupta sfântã (jihad).
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81. ªi le-am adus semnele Noastre, însã ei s-au abãtut de la ele.(90)

82. ªi ei îºi scobeau în munþi case, trãind în siguranþã,
83. Însã în zorii dimineþii i-a lovit pe ei strigãtul(91)

84. ªi nu le-a fost lor spre folos ceea ce au agonisit.
85. ªi Noi nu am creat cerurile ºi pãmântul, precum ºi ceea ce este
între ele, decât cu drept adevãr. Iar ceasul va veni, [fãrã îndoialã]! Deci
iartã-le lor, [o, Muhammed,] cu frumoasã iertare!
86. Domnul tãu este Creatorul [ºi] Atoateºtiutorul [Al-Khallaq, al-
'Alim].
87. Noi þi-am dat ºapte versete ce se repetã(92) ºi Coranul cel mãreþ.
88. Nu-þi îndrepta ochii spre lucrurile pe care Noi le-am dat ca
bucurie trecãtoare unor perechi dintre ei ºi nici nu fi trist pentru ei, ci
pleacã aripa ta peste dreptcredincioºi(93)!
89. ªi spune: „Eu sunt prevestitorul cel desluºit [al pedepsei]!”
90. [Þi-am trimis þie Coranul], precum am trimis celor ce au împãrþit
[între ei](94),
91. Aceia care au fãcut Coranul bucãþi [pentru a crea îndoieli](95).
92. ªi - pe Domnul tãu! - de la toþi vom cere socotealã(96)

93. Pentru ceea ce au fãcut.(97)

94. Vesteºte, darã, limpede ceea ce þi se porunceºte ºi nu-i bãga în
seamã pe politeiºti(98)!
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99) Politeismul fiind cel mai mare pãcat.
100) Care este urmarea faptei lor.
101) Pentru minciunile ºi nãscocirile lor împotriva propovãduirii tale.
102) Adorã-L pe Allah tot timpul cât eºti în viaþã!

95. Noi suntem de ajuns pentru tine împotriva zeflemitorilor,
96. Cei care îi asociazã lui Allah un alt Dumnezeu(99) ºi ei vor ºti [în
curând](100).
97. ªi Noi ºtim prea bine cã pieptul þi se strânge pentru ceea ce spun
ei(101).
98. Însã adu laude Domnului tãu ºi fii printre cei care se prosterneazã
99. ªi adorã-L pe Domnul tãu pânã ce-þi va veni sfârºitul(102)!
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1) În traducere "Albinele", dupã versetul 68.
2) Adicã Ceasul Judecãþii. Folosirea timpului trecut în originalul arab subliniazã

certitudinea ºi apropiera sosirii momentului Judecãþii.
3) Coranul ºi alte revelaþii.
4) A creat cerurile ºi pãmântul dupã un sistem stabilit cu o exactitate extremã

ºi cu o perfecþiune absolutã, fãrã nici un fel de greºealã sau neajuns, astfel încât
sã fie în totalã concordanþã cu þelurile pentru care au fost create. Cuvântul "Adevãr"
se repetã de multe ori în Coranul cel sfânt: Coranul este Adevãr, Allah este Adevãr,
Islamul este Adevãr, mesajul este Adevãr, religia este Adevãr, ideile pe care le
oferã Islamul sunt Adevãr, Viaþa de Apoi este Adevãr. Toate lucrurile despre care
vorbeºte Coranul sunt caracterizate ca fiind Adevãr, iar Adevãrul înseamnã lucrul
ferm ºi corect fãcut pentru un scop precis, ºi îndeplinirea lui cu o precizie ºi cu o
perfecþiune absolute, fãrã nici un fel de eroare, astfel încât  sã corespundã pe
deplin scopului pentru care a fost creat, fãrã nici un fel de adaos sau lipsã.

5) Adversar al Creatorului sãu, contestându-I unicitatea ºi opunându-se
trimiºilor Sãi.

6) Cãmilele, bovinele, ovinele ºi caprinele.
7) Spre binele vostru.
8) Lâna ºi pãrul care vã apãrã de frig.
9) Puii lor, laptele lor ºi folosirea unora dintre ele (a cãmilelor) pentru cãlãrie.
10) Carnea care este îngãduitã.
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16    SURAT AN-NAHL(1)

(Mekkanã [70]; 128 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Porunca lui Allah vine(2), deci nu o grãbiþi!  Mãrire Lui! El este mai
înalt decât ceea ce Îi asociazã Lui.
2. El îi trimite pe îngeri cu revelaþia,(3) dupã porunca Sa, asupra
acelora care voieºte El dintre robii Sãi, [zicând]: „Preveniþi cã nu existã
altã divinitate în afarã de Mine ºi fiþi cu fricã de Mine, aºadar!”
3. El a creat cerurile ºi pãmântul cu adevãr(4)! El este mai înalt decât
ceea ce Îi asociazã Lui!
4. El l-a fãcut pe om dintr-o picãturã ºi iatã cã el [omul] este cârtitor
învederat(5).
5. ªi vitele(6) le-a fãcut pentru voi(7), de la ele aveþi cãldurã(8) ºi alte
foloase(9) ºi de la ele ºi mâncaþi(10).
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11) Întrucât vi le-a supus pentru a vã fi de folos.
12) I-a creat ºi i-a fãcut sã vã fie supuºi.
13) Vietãþi pe care voi nu le cunoaºteþi din deºerturi ºi din mãri.
14) Care duce la rãtãcire.
15) Dar nu o face pentru cã Allah i-a lãsat fiecãrui om libertatea de a-ºi alege

calea dupã voinþa sa.
16) Adicã din nori.
17) Cu care sã vã potoliþi setea.
18) Sunt avute în vedere toate plantele care cresc ca urmare a ploii.
19) Care reprezintã hrana oamenilor.
20) De diferite soiuri ºi culori ºi cu diferite gusturi.
21) Pentru a vã fi spre folos, adicã noaptea pentru a vã odihni ºi ziua pentru

a vã câºtiga cele necesare traiului.
22) Animale ºi plante.
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6. Ele sunt pentru voi mândreþe, când le adunaþi seara ºi când le
scoateþi la pãscut [dimineaþa];
7. Ele poartã poverile voastre cãtre o þarã unde nu aþi putea ajunge
decât cu trudã mare. Domnul vostru este Iertãtor, Îndurãtor [Ra'uf,
Rahim](11).
8. ªi  [El a fãcut] caii, catârii ºi mãgarii(12), sã cãlãriþi pe ei ºi ca
podoabã ºi El creeazã ceea ce voi nu ºtiþi(13).
9. Lui Allah îi revine [sã arate prin mare mila Sa] calea cea dreaptã
ºi pe cea nedreaptã(14). Dar dacã El ar voi, v-ar cãlãuzi pe toþi(15).
10. El este cel care trimite apã din cer(16) pentru voi. Din ea este de
bãut pentru voi(17) ºi din ea cresc tufiºurile,(18) unde voi vã paºteþi
cirezile.
11. Din ea El face sã creascã pentru voi semãnãturile(19), mãslinii,
curmalii, viþa de vie ºi tot  felul de roade(20). În aceasta este dovadã
pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc.
12. El a supus pentru voi noaptea ºi ziua(21), soarele ºi luna. ªi stelele
sunt supuse, prin porunca Lui. ªi întru aceasta sunt semne pentru un
neam [de oameni] care pricep.
13. ªi ceea ce a creat pentru voi pe pãmânt(22) [are] felurite culori. ªi
întru aceasta este un semn pentru un neam de oameni care îºi aduc
aminte.
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23) Adicã peºtele.
24) Perle ºi corali.
25) Sã câºtigaþi din comerþul pe care îl faceþi, cãlãtorind cu ele.
26) Semne pe cãile de pe uscat sau de pe mare, dupã care sã se orienteze.
27) În timpul zilei, cãlãtorii se cãlãuzesc dupã munþi, râuri ºi alte detalii de

relief, iar în timpul nopþii se cãlãuzesc dupã stele.
28) Îndeosebi fapte mari, ca cele menþionate.
29) Nimic?
30) Ca sã vã daþi seama de aceastã greºealã?
31) Nu veþi izbuti sã le numãraþi, dat fiind numãrul lor nesfârºit, ºi nu veþi fi

în stare sã aduceþi mulþumirea pentru ele.
32) ªi El va trece peste incapacitatea voastrã de a-I aduce mulþumiri ºi nu vã

va pedepsi pentru nerecunoºtinþa voastrã.
33) Idolii sunt ciopliþi ºi modelaþi de oameni, ei nu au viaþã, nu vãd, nu aud ºi

nu pricep; ei nu ºtiu când va avea loc învierea oamenilor.
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14. El este Cel care a supus marea, pentru ca voi sã mâncaþi din ea
carne proaspãtã(23) ºi sã scoateþi din ea podoabã pe care sã o
purtaþi(24). ªi vezi corãbiile care o brãzdeazã ca sã cãutaþi harul
Sãu(25)! ªi poate cã voi veþi fi mulþumitori!
15. El a aºezat pe pãmânt munþi statornici, ca sã nu se clatine cu voi,
râuri ºi drumuri, poate cã voi veþi fi cãlãuziþi.
16. ªi semne osebite(26). ªi dupã stele se cãlãuzesc(27).

17. ªi oare cel care creeazã(28) este la fel ca acela care nu
creeazã(29)? Oare voi nu sunteþi cu luare aminte(30)?
18. ªi de aþi [vrea sã] socotiþi binefacerile lui Allah, voi nu veþi izbuti sã
le numãraþi(31). Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim](32).
19. ªi Allah ºtie atât ceea ce þineþi voi ascuns, cât ºi ceea ce
dezvãluiþi.
20. Însã aceia pe care îi cheamã în locul lui Allah nu creeazã nimic, ci
ei sunt creaþi.
21. Ei sunt morþi, nu sunt vii, ºi ei nu ºtiu când [oamenii] vor fi
înviaþi(33)!
22. Domnul vostru este un Domn Unic. Iar inimile acelora care nu cred
în Viaþa de Apoi tãgãduiesc [unicitatea lui Allah] ºi ei sunt trufaºi.
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34) Pe politeiºtii care nu cred în unicitatea Lui.
35) Adicã minciuni pomenite în scripturile înaintaºilor.
36) Împotriva profeþilor lor.
37) Distrugerea ºi nimicirea.
38) Îi va umili.
39) Profeþii sau învãþaþii care i-au chemat la Adevãr, însã ei li s-au împotrivit.
40) Pedeapsa.
41) Asupra celor care L-au tãgãduit pe Allah.
42) Prin faptul cã nu au crezut.
43) Tãgãduiesc faptele lor din aceastã lume.
44) Care nu au crezut în semnele lui Allah ºi nu i-au urmat pe trimiºii Lui.
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23. Fãrã îndoialã cã Allah ºtie ce ascund ºi ce dezvãluie ei, iar El nu-i
iubeºte pe cei trufaºi(34).
24. Dacã sunt întrebaþi: „Ce a pogorât Domnul vostru?” ei rãspund:
„Basme ale înaintaºilor!(35)”
25. Vor avea ei de purtat pãcatele lor în întregime, în Ziua Învierii,
precum ºi o parte din pãcatele celor pe care îi duc în rãtãcire, fãrã de
ºtiinþã. ªi ce rea [povarã] vor avea de purtat!
26. Au viclenit cei care au fost mai înainte de ei(36), însã Allah a nãruit
chiar temeliile zidirii lor ºi acoperiºul s-a prãbuºit peste ei ºi chinul a
cãzut peste ei(37), de unde nu se aºteptau.
27. Apoi, în Ziua Învierii, El îi va acoperi de ruºine(38) ºi le va zice:
“Unde sunt semenii Mei, pentru care voi i-aþi certat [pe profeþi]?”
Aceia cãrora li s-a dat ºtiinþa(39) vor zice: “Ruºinea ºi rãul(40) se abat
astãzi asupra necredincioºilor!”(41)

28. Aceia cãrora îngerii le iau viaþa în situaþia când sunt nelegiuiþi cu
ei înºiºi(42) se vor supune cu umilinþã, [zicând]: “Noi nu am fãcut nimic
rãu!”(43) Ba da, Allah ºtie ce aþi fãcut voi!
29. “Intraþi, aºadar, pe porþile Gheenei ºi în ea veþi petrece veºnic!
Ce rãu sãlaº va fi pentru cei înfumuraþi!(44)
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45) Dreptcredincioºilor.
46) El a pogorât îndurare ºi binecuvântare pentru cei care L-au urmat ºi au

crezut în El.
47) În Viaþa de Apoi ei vor avea parte de ºi mai mult bine.
48) Acesta va fi Paradisul.
49) În ele se aflã ceea ce doresc sufletele ºi ceea ce este plãcut pentru ochi.
50) Celor curaþi, care nu au fost nelegiuiþi faþã de ei înºiºi prin necredinþã ºi

pãcat ºi care s-au împodobit cu ºtiinþa, credinþa ºi faptele bune.
51) Îngerii morþii, pentru a le lua sufletele prin chinuri.
52) Adicã pedeapsa sau Ziua Învierii ºi ceea ce vor avea de vãzut în aceastã

Zi.
53) La fel de necredincioºi ºi batjocoritori au fost ºi ei.
54) Pedeapsa cu care i-au ameninþat trimiºii, ale cãror vorbe le-au luat în

derâdere.
55) Din aroganþã ºi pentru a contesta mesajul.
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30. ªi li se va spune celor care au fost cu fricã(45): “Ce a pogorât
Domnul vostru?” Iar ei vor zice: “Binele!”(46) Cei care fac bine în
aceastã lume vor avea parte de bine, însã locuinþa din Viaþa de Apoi
va fi ºi mai bunã(47). ªi ce minunatã va fi locuinþa celor evlavioºi(48)!
31. Grãdinile Edenului, în ele vor intra, iar pe sub ele vor curge
râuri. În ele vor avea ceea ce vor voi(49). Astfel îi rãsplãteºte Allah pe
cei evlavioºi!
32. Celor buni(50), cãrora le iau sufletele, îngerii le vor zice: „Pace
vouã! Intraþi în Rai, pentru ceea ce aþi fãcut!”
33. ªi ce pot sã aºtepte [necredincioºii] decât sã vinã la ei îngerii(51)

sau sã le vinã porunca Domnului tãu(52)? Aºa au fãcut ºi cei care au fost
înaintea lor(53) ºi nu i-a nedreptãþit Allah, ci ei înºiºi s-au nedreptãþit..
34. ªi i-au lovit relele ce le-au sãvârºit ºi cele pe care le-au luat în
derâdere(54) i-au înconjurat din toate pãrþile.
35. ªi zic cei care au fãcut semeni(55): „Dacã ar fi voit Allah, noi nu
am fi adorat nimic în afarã de El - nici noi, nici pãrinþii noºtri - ºi nu am
fi oprit nimic altceva afarã de ceea ce El a oprit!”. Aºa au fãcut cei de
dinaintea lor. Dar oare le revine trimiºilor altceva decât propo-
vãduirea limpede?



358

56) Oricine este adorat în afarã de Allah; vezi 2:257.
57) Pentru cã ei au crezut în El.
58) Necredinþa în diversele ei manifestãri, pentru cã ei i-au luat ca ocrotitori

pe ºeitani în locul lui Allah.
59) Care sã-i ajute pe calea cea bunã ºi sã-i pãzeascã de pedeapsã.
60) Nu-i va readuce la viaþã în Ziua Învierii.
61) Ei vor fi readuºi la viaþã pentru a li se cere socotealã în Ziua Învierii.
62) Adevãrul de la care ei au fost rãtãciþi înainte ca El sã le vinã.
63) Îndeosebi în ceea ce priveºte înþelegerea greºitã a sensului destinului ºi în

ceea ce priveºte Învierea.
64) Când dorim sã se întâmple un lucru, nu trebuie sã spunem decât "Fii!" ºi

el se va produce numaidecât.
65) Adicã din credinþã în El; ºi este vorba fie de plecarea în Etiopia, cu îngã-

duinþa Profetului, din cauza persecuþiilor la care erau supuºi la Mekka, fie de
plecarea de la Mekka la Medina.

66) Ca urmare a înfrângerii celor care au fost nedrepþi cu ei.
67) Aceia care i-au persecutat ºi i-au nedreptãþit.
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36. Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca sã le zicã]:
„Adoraþi-L pe Allah ºi þineþi-vã departe de Taghut(56)!” Pe unii dintre ei
i-a cãlãuzit Allah(57), însã altora le-a fost hãrãzitã rãtãcirea(58).
Purcedeþi prin lume ºi vedeþi care a fost sfârºitul celor care i-au
socotit mincinoºi [pe trimiºii Noºtri]!
37. Chiar dacã tu voieºti cu tot dinadinsul cãlãuzirea lor, [sã ºtii cã]
Allah nu-i cãlãuzeºte pe cei care îi duce în rãtãcire, iar ei nu vor avea
apãrãtori.(59)

38. ªi au jurat ei pe Allah cu cele mai grele jurãminte: „Allah nu-i va
învia pe cei care au murit!(60)” Ba da, promisiunea [lui Allah] este
adevãratã, dar cei mai mulþi dintre oameni nu ºtiu!(61)

39. [El îi va învia] pentru a le arãta limpede cele asupra cãrora au
fost cu neînþelegere(62) ºi pentru ca cei care nu cred sã ºtie cã ei au
fost mincinoºi.(63)

40. Când Noi voim un lucru, singurul cuvânt pe care-l spunem este
„Fii!” ºi el este(64)!
41. Acelora care au migrat întru Allah(65), dupã ce au suferit nedrep-
tate, le vom pregãti [locuinþã] bunã în aceastã viaþã(66), dar rãsplata lor
în Viaþa de Apoi va fi ºi mai mare. Mãcar dacã ei(67) ar ºti!
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68) În ciuda persecuþiilor la care au fost supuºi din cauza credinþei în Allah.
69) Fãrã sã se teamã de nimeni în afarã de Allah.
70) Adicã pe erudiþi.
71) Cu dovezi ale adevãrului celor spuse de ei ºi cu scripturi conþinând rându-

ielile ºi poruncile lui Allah.
72) Ceea ce li s-a poruncit, ceea ce li s-a interzis ºi ceea ce li s-a promis.
73) Vor reflecta la învãþãturile din ele pentru a evita ceea ce i-a lovit pe cei

de dinainte de ei.
74) Aici se are în vedere uneltirea prin care s-a încercat uciderea Profetului.
75) Sã le vinã.
76) Ei nu-L vor putea face neputincios pe Domnul lor ºi nu vor putea scãpa

de El, indiferent de starea în care ei s-ar afla.
77) Dimineaþa ºi seara.
78) Umbrele sunt supuse ca ºi corpurile care le proiecteazã.
79) Adicã îngerii din ceruri, oamenii evlavioºi ºi toate fiinþele.
80) Dupã recitarea acestui verset se recomandã prosternarea.
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42. Aceºtia sunt cei care au fost statornici(68) ºi s-au încrezut în
Domnul lor(69).
43. ªi nu am trimis mai înainte de tine decât numai bãrbaþi, cãrora
Noi le-am pogorât revelaþii. Întrebaþi-i pe oamenii pricepuþi în cãrþi(70),
dacã voi nu ºtiþi.
44. [I-am trimis cu] semne limpezi ºi cu scripturi(71). Iar þie þi-am
pogorât Noi Coranul, pentru ca tu sã le tâlcuieºti oamenilor desluºit
ceea ce a fost pogorât pentru ei(72), - poate cã ei vor chibzui!(73)

45. Oare sunt siguri aceia care au pus la cale fapte rele(74) cã Allah
nu va face pãmântul sã-i înghitã sau cã nu va veni asupra lor osânda
de acolo de unde ei nu se aºteaptã?(75)

46. Sau sã-i facã sã piarã în timpul umbletului lor, fãrã ca ei sã-l
poatã face neputincios?(76)

47. Sau sã-i facã sã piarã în plinã spaimã? Dar cu adevãrat Domnul
vostru este Milostiv, Îndurãtor [Ra'uf, Rahim].
48. Oare n-au vãzut ei cã toate lucrurile pe care le-a creat Allah -
având umbrã ce se întinde la dreapta ºi la stânga(77) - se prosterneazã
în faþa lui Allah cu supunere?(78)

49. ªi în faþa lui Allah se prosterneazã toate vietãþile din ceruri ºi de
pre pãmânt(79); ºi la fel ºi îngerii, fãrã ca ei sã fie trufaºi.(80)
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81) S-a precizat acest numãr ca fiind cel mai mic, dupã unu, dar se subînþe-
lege negarea celor mai mari decât el.

82) ªi nu existã decât Allah Cel Unic ºi nu este alt Dumnezeu în afarã de El.
83) Doar El trebuie sã fie adorat.
84) Prin graþia Lui.
85) Rãspunzând rugii voastre.
86) Atribuindu-le lor binefacerea.
87) Binefacerea izbãvirii.
88) În aceastã lume.
89) Urmãrile rele ale necredinþei în Viaþa de Apoi.
90) Vite ºi mâncãruri pe care le aduceau drept ofrandã zeilor.
91) În Ziua de Apoi.
92) Minþind.
93) Îngerii.
94) Ei doresc bãieþi.
95) Împotriva soþiei sale.
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50. Se tem de Domnul lor, de deasupra lor, ºi fac ceea ce li se
porunceºte.
51. ªi Allah spune: „Nu luaþi douã divinitãþi!(81) El este cu siguranþã
numai Unul(82), deci fiþi cu fricã numai de Mine!”
52. Ale Lui sunt cele din ceruri ºi cele de pre pãmânt ºi a Lui este
supunerea veºnicã(83). ªi oare vã temeþi voi de altcineva în afara lui
Allah?
53. Voi nu aveþi binefacere decât de la Allah(84). Apoi, dacã vã
loveºte un rãu, voi nu vã rugaþi [pentru ajutor] decât Lui,
54. Apoi, dacã El v-a mântuit de la rãu(85), iatã cã o parte dintre voi Îi
fac Stãpânului lor semeni(86),
55. Pentru a tãgãdui ceea ce le-am dãruit lor!(87) Bucuraþi-vã [pentru
un timp]!(88) Apoi veþi cunoaºte voi!(89)

56. Ei fac o parte din ceea ce le-am dat lor spre vieþuire [idolilor pe
care] nici nu-i cunosc(90). Pe Allah, veþi fi întrebaþi(91) pentru ceea ce
nãscociþi(92)!
57. ªi ei îi plãsmuiesc lui Allah – Mãrire Lui! – fiice(93), iar lor ceea ce
poftesc ei(94)!
58. Iar dacã vreunuia dintre ei i se vesteºte [naºterea] unei fiice,
chipul lui devine negru ºi el e plin de mânie(95),
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96) Sau sã-l îngroape de viu, aºa cum obiºnuiau pãgânii sã  procedeze cu
noile-nãscute.

97) Ca aceia ale cãror fapte rele au fost pomenite.
98) Calitãþile cele mai înalte ºi perfecþiunea absolutã.
99) Pe pãmânt.
100) Orice fãpturã care trãieºte pe pãmânt.
101) Timp în care unii îºi cer iertare ºi sunt iertaþi, iar alþii persevereazã în

pãcat ºi pedeapsa lor sporeºte.
102) Ei mor în momentul stabilit de Allah, fãrã nici o întârziere sau grãbire.
103) Fiice.
104) Cu minciunã.
105) În aceastã viaþã.
106) Coranul este dovada dupã care se separã Adevãrul de minciunã.
107) Pentru inimi.
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59. Se ascunde de lume din pricina rãului ce i s-a vestit. Sã-l þinã el,
în ciuda umilinþei, sau sã-l îngroape în þãrânã(96)? Ce proastã judecatã!
60. Acelora care nu cred în Viaþa de Apoi li se potriveºte pilda
rãului(97), iar lui Allah I se potriveºte pilda cea mai înaltã(98), cãci El
este Atotputernic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].
61. ªi dacã Allah ar voi sã-i apuce pe oameni pentru nelegiuirea lor,
nu ar lãsa pe el(99) nici o vietate(100), însã El îi amânã pânã la un
termen hotãrât(101), iar dacã sorocul lor soseºte, atunci El nu-i mai
întârzie nici mãcar cu un ceas ºi nici nu-i grãbeºte(102).
62. Îi atribuie lui Allah ceea ce lor nu le place [pentru ei înºiºi](103), iar
limbile lor nãscocesc minciuni când spun cã ei vor avea cea mai bunã
[rãsplatã]! Fãrã îndoialã cã ei vor avea parte de Iad ºi cã ei vor fi
primii aruncaþi în el.
63. Pe Allah, am trimis Noi [profeþi] ºi la alte comunitãþi înainte de
tine, însã ªeitan le-a împodobit faptele lor(104) ºi el este ocrotitorul lor
astãzi(105), dar ei vor avea parte de osândã dureroasã [în Lumea de
Apoi].
64. ªi nu þi-am pogorât þie Cartea decât ca sã le desluºeºti lor
limpede cele asupra cãrora aveau ei neînþelegeri(106) ºi ca un ghid(107)

ºi ca îndurare pentru un neam [de oameni] care cred.
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108) Din nori.
109) Fãcând sã creascã plante pe pãmânt, dupã ce el a fost arid ºi uscat.
110) Cãmile, bovine, oi ºi capre.
111) Resturile de mâncare din burþile vitelor, rãmase dupã procesul de

asimilare a substanþelor nutritive.
112) Lipsit de culoarea sângelui ºi de mirosul murdãriei.
113) Acesta este primul verset revelat referitor la bãuturile alcoolice. Ulterior,

în perioada medinitã, au fost revelate mai multe versete, ajungând la interzicerea
totalã a consumului de bãuturi alcoolice (vezi ºi 5:90).

114) Curmalele ºi strugurii.
115) Din neant.
116) Prin moarte.
117) Diferiþi în ceea ce priveºte bunurile pe care le posedaþi.
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65. Allah pogoarã din cer apa(108), cu care dã viaþã pãmântului dupã
moartea lui(109). Iar întru aceasta este cu adevãrat un semn pentru un
neam [de oameni] care aud.
66. Aveþi voi o pildã ºi la vite(110). Noi vã dãm sã beþi din ceea ce se
aflã în burþile lor, între murdãrie(111) ºi sânge: un lapte curat(112), ce
place celor care-l beau.
67. Iar din roadele curmalilor ºi ale viþei de vie luaþi bãutura îmbãtã-
toare(113) ºi venit bun(114), iar întru aceasta este un semn pentru un
neam [de oameni] care pricep.
68. ªi [iatã ce] le-a revelat Domnul tãu albinelor: „Faceþi-vã case în
munþi, în pomi ºi în ceea ce ei fãuresc!
69. Apoi mâncaþi din toate roadele ºi urmaþi cãile uºoare ale
Domnului vostru!” Din burþile lor iese o bãuturã cu felurite culori, în
care este leac pentru oameni. În aceasta este cu adevãrat un semn
pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc!
70. Allah v-a creat pe voi(115). Apoi El vã face sã muriþi(116). Iar unii
dintre voi vor ajunge pânã la cea mai ticãloasã vârstã, încât nu vor mai
ºti nimic, dupã ce au avut ºtiinþã. Allah este Atoateºtiutor [ºi] Atot-
puternic [‘Alim, Qadir].
71. Allah i-a pus pe unii dintre voi înaintea altora în privinþa celor
necesare vieþuirii(117). Însã cei care au fost aleºi(118) nu dau din partea
lor celor asupra cãrora au deplinã stãpânire, aºa fel ca sã fie întru
aceasta deopotrivã(119). Oare tãgãduiesc ei binefacerile lui Allah(120)?
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72. ªi Allah v-a fãcut soaþe din voi înºivã ºi v-a dat El vouã de la
femeile voastre fii ºi nepoþi ºi v-a dat spre hranã din cele bune. ªi iatã
cum cred ei în deºertãciune ºi nu cred în binefacerea lui Allah!
73. ªi adorã ei, afarã de Allah, ceea ce nu le poate aduce lor nici o
hranã din ceruri ºi de pre pãmânt(121), cãci sunt fãrã de putere!
74. Nu-I faceþi, aºadar, semeni lui Allah, cãci Allah ºtie, în vreme ce
voi nu ºtiþi!
75. Allah dã ca pildã un rob cumpãrat, care nu are nici o putere ºi un
altul pe care Noi l-am dãruit cu mijloace de trai bune, din care el face
milostenie atât pe ascuns cât ºi pe faþã. Oare sunt ei egali? Laudã lui
Allah! Dar cei mai mulþi dintre ei nu ºtiu!
76. ªi Allah dã ca pildã(122) doi bãrbaþi: unul dintre ei este mut, nu
este în stare de nimic(123) ºi devine o povarã pentru stãpânul sãu, cãci
oriunde l-ar trimite, el nu aduce nimic bun. Oare este el egal cu acela
care porunceºte dreptatea ºi care este pe drumul cel drept?
77. Ale lui Allah sunt cele neºtiute din ceruri ºi de pre pãmânt(124). Iar
porunca [privitoare la] Ceas(125) este ca o clipire din ochi sau chiar ºi
mai scurtã(126). Allah, doarã, este cu putere peste toate!
78. Allah v-a scos pe voi din pântecele mamelor voastre, fãrã ca voi
sã aveþi ºtire de ceva(127), ºi v-a dat vouã auzul ºi vãzul ºi inimile(128),
pentru ca voi sã fiþi mulþumitori.

118) Sã aibã parte de bogãþie mai mare.
119) Stãpânii nu dau din averea lor robilor pentru a fi egali unii cu alþii.

Versetul este dat ca pildã acelora care i-au fãcut lui Allah asociaþi. Dacã oamenii
nu sunt egali ei între ei, cum aþi putea atunci sã-i faceþi pe robii Sãi asociaþi lui
Allah?

120) ªi-i fac Lui asociaþi, când El a fost generos cu ei?
121) Cum ar fi ploaia sau vegetaþia.
122) Un alt exemplu care confirmã concluzia celui anterior.
123) Din ceea ce poate sã facã un om înzestrat cu grai.
124) Allah ºtie toate lucrurile pe care nu le ºtiu robii Sãi.
125) Clipa Învierii.
126) Foarte rapidã.
127) Fãrã ca voi sã ºtiþi ceva.
128) Adicã minþile, cãci inima era sediul raþiunii la vechii arabi.
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129) Pentru a vã adãposti ºi a locui în ele.
130) Al vitelor.
131) Obiecte de îmbrãcat ºi de aºternut.
132) Mãrfuri pentru a face cu ele negoþ.
133) Dar ºi de frig, se subînþelege.
134) ªi veþi crede numai în El.
135) Dupã ce le-ai arãtat toate aceste dovezi.
136) Muhammed.
137) Acesta fiind profetul care i-a fost trimis ºi care depune mãrturie despre

credinþa sau necredinþa ei în mesajul pe care i l-a transmis.
138) În Gheena.
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79. Oare nu vãd ei pãsãrile supuse din vãzduhul cerului, pe care
nimeni nu le þine decât numai Allah? Întru aceasta sunt cu adevãrat
semne pentru un neam [de oameni] care cred.
80. ªi Allah v-a fãcut casele voastre spre locuinþã(129) ºi v-a fãcut vouã
din pieile vitelor case, care sã vã fie uºoare în timpul plecãrii ºi în
timpul aºezãrii voastre, iar din lâna, din blana ºi din pãrul lor(130), [v-a
fãcut] veºminte(131) ºi lucruri(132) pentru un timp.
81. ªi Allah v-a fãcut vouã umbrã din ceea ce a creat ºi v-a dat vouã
adãposturi în munþi ºi v-a fãcut vouã straie care sã vã fereascã de
arºiþã(133) ºi cãmãºi [din zale] care sã vã apere de asprimea voastrã.
Astfel El desãvârºeºte binefacerea Sa asupra voastrã, poate cã voi
veþi fi supuºi voinþei Sale[ în Islam](134)!
82. Iar de se vor întoarce ei(135), tu(136) nu eºti dator decât cu propovã-
duirea limpede.
83. Ei recunosc binefacerea lui Allah ºi apoi o tãgãduiesc, iar cei mai
mulþi dintre ei sunt nerecunoscãtori.
84. În Ziua în care vom ridica din fiecare comunitate un martor(137),
nu li se va îngãdui atunci celor care nu au crezut [sã se dezvi-
novãþeascã], nici nu vor fi ei miluiþi.
85. ªi când cei care au fost nelegiuiþi vor vedea osânda(138), iar ea nu
le va fi uºuratã ºi nici nu li se va mai da lor vreun rãgaz.
86. ªi  când cei care I-au fãcut asociaþi [lui Allah] îi vor vedea pe
semenii lor, vor zice: „O, Doamne! Aceºtia sunt idolii noºtri la care
ne-am rugat în locul Tãu!” Însã ei [idolii] le vor întoarce vorba, [zicând]:
„Voi sunteþi, neîndoielnic, niºte mincinoºi!”
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139) Încrederea lor în semenii care ar putea mijloci pentru ei.
140) Care nu s-au limitat la necredinþa lor, ci i-au împiedicat ºi pe alþii de la

credinþã, împiedicându-i de la calea lui Allah.
141) Allah va spori pedeapsa lor, aºa cum ºi ei ºi-au sporit necredinþa prin îm-

piedicarea altora de la credinþã.
142) Profetul ei.
143) O, Muhammed!
144) Necredincioºii din comunitatea ta.
145) Coranul.
146) Dovada pentru toate cele de care are omul nevoie.
147) În ceea ce a revelat prin Coran.
148) Rãsplãtind binele cu bine ºi mai mare ºi iertând rãul.
149) De sfaturile ºi poruncile lui Allah.
150) Legãmântul fãcut profetului Muhammed o datã cu primirea Islamului ºi în

general toate legãmintele fãcute de oameni.
151) ªi El vã va judeca pentru faptele sãvârºite.
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87. În Ziua aceea Îi vor arãta ei supunere deplinã lui Allah ºi îi va
pãrãsi pe ei ceea ce au nãscocit(139).
88. Iar acelora care nu au crezut ºi au împiedicat de la calea lui
Allah(140), le vom adãuga Noi chin peste chin, pentru stricãciunea ce au
fãcut-o [pe pãmânt](141)!
89. ªi [vesteºte oamenilor] Ziua în care vom ridica din fiecare
comunitate un martor împotriva lor chiar dintre ei(142)! Noi te vom
aduce pe tine(143) martor împotriva acestora(144). ªi Noi þi-am trimis þie
Cartea(145) ca tâlcuire pentru toate lucrurile(146), cãlãuzã, îndurare ºi
bunã vestire pentru musulmani.
90. Allah porunceºte(147) dreptatea, plinirea faptei bune(148) ºi dãrnicia
faþã de rude ºi El opreºte de la desfrâu, faptã urâtã ºi nelegiuire. El
vã îndeamnã pentru ca voi sã vã aduceþi aminte(149).
91. Þineþi-vã legãmântul faþã de Allah(150), dupã ce l-aþi fãcut ºi nu
cãlcaþi jurãmintele dupã ce le-aþi întãrit ºi dupã ce L-aþi luat pe Allah
drept chezaº pentru voi, cãci Allah ºtie ceea ce faceþi(151),
92. Nu fiþi ca [femeia] aceea care destramã torsura ei bine rãsucitã în
firicele ºi nu faceþi din jurãmintele voastre un mijloc de a vã înºela
între voi, pentru ca o comunitate sã devinã mai puternicã decât o altã
comunitate! Allah nu face decât sã vã încerce prin aceasta, iar în Ziua
Învierii vã va arãta vouã desluºit [Adevãrul] asupra acelor lucruri
pentru care voi v-aþi certat.
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152) V-ar fi cãlãuzit pe toþi pe calea Islamului.
153) În aceastã viaþã.
154) Sã alunece picioarele voastre de la Adevãr, dupã ce aþi crezut cu tãrie

în el (metaforã pentru slãbirea credinþei dupã ce a fost puternicã).
155) În aceastã viaþã.
156) În Lumea de Apoi.
157) Aluzie la promisiunile pe care qurayºiþii le fãceau celor dispuºi sã renunþe

la Islam.
158) Rãsplata Lui din Paradis este veºnicã.
159) Statornic în credinþa lui pânã la moarte.
160) Va avea parte de o viaþã bunã în aceastã lume.
161) În Ziua de Apoi.
162) Cãci ªeitan cel afurisit ºi alungat încearcã sã-l ispiteascã pe dreptcredin-

cios ºi sã-l tulbure, îndeosebi când citeºte Coranul ºi în timpul Rugãciunii.
163) ªeitan.
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93. Dacã Allah ar fi voit, v-ar fi fãcut pe voi o singurã comunitate(152),
însã El lasã în rãtãcire pe cine voieºte El ºi cãlãuzeºte pe cine voieºte
El. Iar voi veþi da socotealã neîndoielnic pentru ceea ce aþi fãcut(153).
94. ªi nu luaþi jurãmintele voastre drept mijloc pentru a vã înºela unii
pe alþii, astfel încât sã alunece piciorul [vostru], dupã ce a fost bine
întãrit(154) ºi sã gustaþi voi rãul(155), pentru cã aþi împiedicat de la calea
lui Allah, ºi sã aveþi parte de osândã cumplitã(156)!

95. ªi nu vindeþi legãmântul cu Allah pentru un preþ de nimic(157), cãci
numai la Allah se aflã ceea ce e mai bun pentru voi, dacã pricepeþi!

96. Ceea ce aveþi voi se terminã, pe când ceea ce se aflã la Allah va
rãmâne mereu(158). Iar Noi îi vom rãsplãti pe cei care sunt statornici
dupã [faptele] cele mai bune pe care le-au sãvârºit.

97. Pe cel ce face o faptã bunã - bãrbat ori femeie - ºi este credin-
cios(159) îl vom dãrui Noi cu o viaþã bunã(160). ªi Noi îi vom rãsplãti pe
ei dupã [faptele] cele mai bune pe care le-au sãvârºit(161).

98. Atunci când citeºti Coranul, cautã tu ocrotire la Allah împotriva lui
ªeitan cel alungat ºi afurisit(162)!

99. El(163) nu are nici o putere asupra acelora care cred ºi care în
Domnul lor se încred.
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164) Ei sunt politeiºti din cauza ispitirii ºi amãgirii lor.
165) Nãscoceºti minciuni împotriva lui Allah.
166) Din pricina ignoranþei lor.
167) O, Muhammed!
168) Pe Coran.
169) Aluzie la un tânãr creºtin care confecþiona sãbii la Mekka ºi care ºtia

ceva despre Tora ºi despre Evanghelie.
170) Cum ar putea cel care nu vorbeºte arãbeºte sã înveþe acest Coran atât

de limpede?
171) Ameninþare adresatã acelora care nu vor sã creadã în  Coran.
172) Pentru cã dreptcredincioºii stau departe de minciunã ºi de nãscocire.
173) Preferând aceastã viaþã trecãtoare Vieþii Veºnice.
174) Cauza mâniei lui Allah ºi pedepsirii lor cumplite.
175) Au preferat aceastã viaþã Vieþii de Apoi.
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100. El îi cârmuieºte doar pe aceia care îl iau drept ocrotitor ºi pe
aceia care îl fac pe el asociat(164).

101. Când Noi înlocuim un semn cu un alt semn – ºi Allah ºtie mai
bine ceea ce pogoarã! –, ei zic: „Tu eºti numai un nãscocitor!(165)” Însã
cei mai mulþi dintre ei nu pricep(166).
102. Spune(167): „L-a pogorât(168) Duhul Sfânt de la Domnul tãu întru
adevãr ca sã-i întãreascã pe cei care cred ºi sã fie cãlãuzã ºi bunã
vestire pentru musulmani!”.
103. Noi ºtim cã ei zic: „Îl învaþã pe El [Coranul] un om!(169)” Dar
limba aceluia spre care ei aratã este strãinã [nearabã], în vreme ce
aceasta este o limbã arabã limpede(170).
104. Pe aceia care nu cred în versetele lui Allah, Allah nu-i va cãlãuzi
ºi vor avea ei parte de osândã dureroasã(171)!
105. Ci plãsmuiesc minciunã numai aceia care nu cred în versetele lui
Allah ºi aceia sunt mincinoºi(172).
106. Aceia care nu cred în Allah, dupã ce au crezut – afarã de acela
care este silit [sã nu creadã], dar inima lui este netulburatã întru
credinþã – asupra acelora care ºi-au deschis inima necredinþei(173) va
veni mânie de la Allah ºi ei vor avea parte de chin cumplit!
107. Aceasta(174) pentru cã ei au iubit viaþa lumeascã mai mult decât
Viaþa de Apoi(175), iar Allah nu cãlãuzeºte neamul de necredincioºi.
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176) ªi ei nu se mai pot folosi de ele pentru a înþelege Adevãrul, aºa cum
face dreptcredinciosul.

177) Faþã de Adevãr ºi de calea lui.
178) Pentru cã Infernul le va fi sãlaº.
179) Se va strãdui sã se izbãveascã doar pe sine, fãrã sã-i pese de celelalte.
180) Bine sau rãu.
181) Unii comentatori asimileazã aceastã cetate cu Mekka (vezi Ibn Kathir).
182) Locuitorii acestei cetãþi au tãgãduit binefacerile lui Allah, cea mai mare

dintre acestea fiind trimiterea profetului Muhammed la ea.
183) Profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
184) Respingând propovãduirea lui.
185) Foametea, spaima ºi moartea care i-au învãluit ca niºte veºminte.
186) Faþã de ei inºiºi, pentru cã nu au crezut.
187) Din alimentele vegetale ºi animale.
188) Dacã vreþi sã-L adoraþi pe El, socotiþi-le pe ele îngãduite.
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108. Aceºtia sunt cei cãrora Allah le-a pecetluit inimile, auzul ºi
vãzul(176) ºi aceºtia sunt cei nepãsãtori(177).
109. Fãrã îndoialã cã în Lumea de Apoi ei vor fi pierduþi(178).
110. Însã Domnul tãu, cu aceia care au pribegit dupã ce au fost
ispitiþi ºi apoi au luptat ºi au îndurat, cu aceia Domnul tãu va fi dupã
aceasta Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
111. [Aminteºte-le de] Ziua când fiecare suflet va veni ºi se va apãra
pe sine(179) ºi fiecare suflet va fi pe deplin rãsplãtit pentru ceea ce a
sãvârºit(180), fãrã ca ei sã fie nedreptãþiþi!
112. Allah dã spre pildã o cetate(181): ea a fost în siguranþã ºi în
liniºte, venind spre ea cele de trebuinþã pentru vieþuire din toate
pãrþile cu prisosinþã; apoi ea s-a arãtat nemulþumitoare faþã de
binefacerile lui Allah(182) ºi Allah a fãcut-o sã guste veºmântul foametei
ºi spaimei, [ca pedeapsã] pentru ceea ce au sãvârºit [locuitorii ei].
113. ªi a venit la ei un trimis din mijlocul lor(183), însã ei l-au socotit
mincinos(184) ºi i-a lovit pe ei osânda(185) pentru cã ei au fost
nelegiuiþi(186).
114. Mâncaþi din ceea ce v-a hãrãzit Allah(187), îngãduit ºi bun, ºi fiþi
mulþumitori pentru binefacerea lui Allah, dacã Îl adoraþi pe El(188)!
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189) Animalul care moare de moarte naturalã sau care nu este sacrificat în
conformitate cu ritualul islamic.

190) Cel care este forþat de împrejurãri sã consume din ceea ce a fost interzis
pentru a supravieþui.

191) Fãrã sã gãseascã plãcere în ceea ce este interzis ºi sã ia totul numai
pentru el, în defavoarea altuia care este în aceeaºi situaþie cu el ºi fãrã sã consume
mai mult decât îi este necesar pentru a vieþui.

192) Fãrã sã se bazeze pe o revelaþie de la Allah.
193) În aceastã viaþã.
194) În Viaþa de Apoi.
195) Evreii.
196) Vezi 6:146.
197) Versetul pune în evidenþã deosebirea dintre comunitatea islamicã ºi alte

comunitãþi în legãturã cu ceea ce este prohibit, ca fiind dãunãtor.
198) Dupã cãinþa lor.
199) Care a stat departe de orice credinþã neadevãratã ºi s-a dedicat numai

credinþei adevãrate.
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115. Ci El v-a oprit vouã doar mortãciunea(189), sângele, carnea de
porc ºi ceea ce a fost menit altcuiva decât lui Allah. Însã cu acela
care a fost constrâns(190) - fãrã sã se lãcomeascã sau sã pofteascã(191) -
Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
116. ªi nu spuneþi, luându-vã dupã limbile voastre care rostesc
minciuni: „Acesta este îngãduit ºi acesta este oprit(192)”, pentru a
nãscoci minciunã împotriva lui Allah! Aceia care nãscocesc minciuni
împotriva lui Allah nu vor izbândi.
117. De puþinã bucurie [vor avea ei parte](193), iar apoi de chin
dureros vor avea ei parte(194).
118. Acelora care s-au iudaizat(195) le-am oprit Noi ceea ce þi-am
spus înainte(196). Noi nu i-am nedreptãþit, ci ei înºiºi au fost nedrepþi cu
ei(197).
119. Apoi cu aceia care au sãvârºit rãu întru neºtiinþã, iar dupã aceea
s-au cãit ºi s-au îndreptat, Domnul tãu este dupã aceasta(198) Iertãtor,
Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
120. Avraam a fost un cãlãuzitor supus lui Allah, dreptcredincios(199),
ºi nu a fost dintre politeiºti;
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121. El a fost mulþumitor faþã de binefacerile Lui ºi El l-a ales(200) ºi
l-a cãlãuzit pe drum drept(201).
122. ªi i-am dãruit Noi bunã parte în aceastã lume(202), iar în Lumea
de Apoi va fi el printre cei drepþi(203).
123. Apoi þi-am revelat Noi: „Urmeazã religia lui Avraam(204) cel
dreptcredincios, care nu a fost dintre politeiºti!”.
124. Iarã Sabatul a fost orânduit pentru cei care nu s-au înþeles
asupra lui(205) , iar Domnul tãu va judeca între ei în Ziua Învierii în
privinþa celor asupra cãrora au fost cu neînþelegere.
125. Cheamã la calea Domnului tãu cu înþelepciune(206) ºi bunã
îndemnare ºi discutã cu ei cum e mai frumos! Domnul tãu este mai
bine ºtiutor al acelora care s-au abãtut de la calea Sa ºi El este mai
bine ºtiutor al celor care sunt bine cãlãuziþi.
126. Dacã pedepsiþi, atunci pedepsiþi cu ceea ce voi aþi fost
pedepsiþi, iar dacã rãbdaþi, e chiar mai bine pentru cei rãbdãtori(207).
127. ªi rabdã, cãci rãbdarea ta nu vine decât [cu ajutorul] lui Allah!
ªi nu fi mâhnit pentru ei(208) ºi nu fi îngrijorat de ceea ce uneltesc ei!
128. Allah este, cu adevãrat, cu aceia care sunt cu fricã [de El] ºi cu
aceia care sunt fãcãtori de bine(209)!

200) Ca profet.
201) Calea credinþei în Allah Cel Unic.
202) Constând în iubirea lui de cãtre neamurile tuturor religiilor ºi în

numeroºii profeþi dintre descendenþii sãi.
203) Care vor avea parte de treptele cele mai înalte ale Paradisului.
204) Monoteismul.
205) Ziua de sâmbãtã a fost prescrisã iudeilor ca zi sfântã, în care nu trebuie

sã lucreze nici ei, nici vitele lor. Dar Sabatul nu a fãcut parte din religia lui
Avraam, ci a fost orânduit dupã el, când iudeii au avut neînþelegeri între ei.

206) Cu dovadã limpede pentru Adevãr, care sã elimine orice dubiu, sau cu
Coranul.

207) Urmaþi calea echitãþii. Talionul este, aºadar, autorizat, însã iertarea este
recomandatã.

208) Pentru necredincioºii care nu urmeazã calea lui Allah.
209) Allah îþi este suficient ca sprijinitor, cãci El este alãturi de cei care au fricã

de El ºi de cei care fac bine.
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1) În traducere "Sura cãlãtoriei de peste noapte", dupã versetul 1. Aceastã
surã se mai numeºte ºi "Sura fiilor lui Israel" sau "Sura mãririi" (subhan).

2) Pe Muhammed.
3) Moscheea cea opritã sau cea sacrã - mare moschee din Mekka, numitã "opri-

tã" pentru cã în curtea ei sunt interzise lupta, vânatul, tãierea pomilor ºi a ierbii.
4) Moscheea cea mai îndepãrtatã - moscheea din Ierusalim, numitã astfel

pentru cã în vremea profetului Muhammed era cunoscutã ca cel mai îndepãrtat loc
sacru, Ierusalimul fiind pentru musulmani prima qibla (punctul spre care se
îndreptau în timpul rugãciunilor), la început, a doua moschee (ca vechime, dupã
cea de la Mekka) ºi al treilea sanctuar.

5) Tora.
6) În Tora.
7) Unii exegeþi identificã cele douã momente la care se face aluzie în acest

verset cu distrugerea Templului de cãtre babilonienii conduºi de Nabucodonosor
(586 î.e.n.), când evreii au fost duºi în robie, ºi cu distrugerea Ierusalimului de
cãtre Titus (70 e.n.).
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17    SURAT AL-'ISRA'(1)

(Mekkanã [50]; 111 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Mãrire Celui care l-a dus pe robul Sãu(2) în timpul unei nopþi de la
Moscheea Al-Haram(3) la Moscheea Al-Aqsa(4), a cãrei împrejmuire am
binecuvântat-o, ca sã-I arãtãm din semnele Noastre. El este cu
adevãrat Cel care Aude Totul [ºi] Cel care Vede Totul [As-Sami', Al-
Basir]!
2. ªi Noi i-am dat lui Moise Cartea(5), pe care am fãcut-o drept
cãlãuzã pentru fiii lui Israel, [zicând]: „Nu luaþi un alt ocrotitor afarã
de Mine!”
3. [O, voi] urmaºi ai acelora pe care Noi i-am luat împreunã cu Noe
[în arcã]! El a fost cu adevãrat un rob mulþumitor.
4. Noi am vestit fiilor lui Israel în Carte(6): „Voi veþi aduce stricãciune
pe pãmânt de douã ori ºi vã veþi ridica cu mare nelegiuire!(7)”
5. ªi când va veni timpul primei dintre cele douã, Noi vom trimite
împotriva voastrã robi de-ai Noºtri dintre cei înzestraþi cu mare putere
ºi ei vor cerceta lãuntrul cãminelor ºi acesta este un soroc ce se va
împlini.
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8) Dupã cãinþa voastrã.
9) Duºmanii voºtri.
10) Umilindu-vã ºi înfrângându-vã.
11) Moscheea Al-Aqsa.
12) Dacã veþi fi sinceri ºi veþi sãvârºi fapte bune.
13) În ziua Judecãþii de Apoi.
14) Cãtre drumul cel mai drept.
15) În aceastã lume ºi în Viaþa de Apoi.
16) În Înviere ºi în rãsplãtirea faptelor.
17) În Lumea de Apoi ºi aceasta este pedeapsa Infernului.
18) Care dovedesc cã au un creator înþelept.
19) Am ºters lumina ei cu întunericul, pentru ca sã vã odihniþi în timpul ei.
20) Sã vã câºtigaþi mijloacele de trai prin muncã ºi deplasându-vã în timpul zilei.
21) Socotirea lunilor ºi zilelor.
22) În Coran.
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6. Apoi vã vom da Noi vouã putere asupra lor(8) ºi vã vom înzestra pe
voi cu mai multe averi ºi mai mulþi copii ºi vã vom face o ceatã cu
putere mai mare în luptã,
7. [Zicând]: „De veþi face bine, pentru sufletele voastre veþi face bine,
iar de veþi face rãu, [tot] pentru ele va fi”. ªi când va veni cea de-a
doua, [ei vã vor](9) întrista chipurile(10) ºi vor intra în Moschee(11) aºa
cum au intrat prima oarã pentru ca sã distrugã cu desãvârºire tot ceea
ce au cucerit.
8. Poate cã Domnul vostru va fi îndurãtor cu voi(12). Dar de o veþi face
iarãºi, o vom face ºi Noi. ªi Noi am orânduit Gheena drept temniþã
pentru necredincioºi.(13)

9. Acest Coran cãlãuzeºte cãtre ceea ce este mai drept(14) ºi
binevesteºte dreptcredincioºilor care plinesc fapte bune cã ei vor
avea parte de mare rãsplatã,(15)

10. Iar celor care nu cred în Ziua de Apoi(16) le-am pregãtit Noi chin
dureros.(17)

11. ªi omul cheamã rãul tot aºa cum cheamã ºi binele, fiindcã omul
este tare grãbit.
12. Noi am fãcut din noapte ºi din zi douã semne(18) ºi am ºters apoi
semnul nopþii(19) ºi am lãsat sã se vadã semnul zilei, ca sã cãutaþi harul
Domnului vostru(20) ºi sã ºtiþi numãrul anilor ºi socotirea(21). ªi Noi am
tâlcuit toate lucrurile cu toatã limpezimea(22).
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23) În textul original "pasãrea sa". În Antichitate cãutau sã citeascã misterele
destinului omenesc în zborul pãsãrilor. Dar destinul nostru nu depinde de pãsãri, de
prevestiri sau de stele, ci de faptele noastre, bune sau rele, care atârnã în jurul
gâturilor noastre. Omul este fãcãtorul propriului destin pentru faptele sale care nu
se despart niciodatã de el, însoþindu-l ca un colier în jurul gâtului.

24) În care se aflã însemnate faptele sale bune ºi faptele sale rele.
25) Tu eºti martor pentru ceea ce ai fãcut ºi faptele tale te vor judeca.
26) Cãci lui îi vor reveni foloasele bunei sale cãlãuziri.
27) Care sã-l cãlãuzeascã spre Adevãr ºi sã-l împiedice de la rãtãcire.
28) Din pricina nesupunerii ºi nelegiuirii lor.
29) Nu-i este nimic necunoscut din ceea ce sãvârºesc ei.
30) Cu bunã rãsplatã.
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13. ªi fiecãrui om i-am legat de gât faptele sale(23). Iar în Ziua Învierii
vom scoate pentru el o carte pe care el o va gãsi deschisã.(24)

14. [ªi i se va zice lui]: „Citeºte cartea ta! Astãzi tu eºti de ajuns ca sã
fii pentru tine socotitor!”(25)

15. Cel care urmeazã calea cea dreaptã o urmeazã numai pentru sine
însuºi(26), iar cel care rãtãceºte, rãtãceºte tot pentru sine însuºi. ªi nu va
purta [un suflet] încãrcat povara altuia ºi Noi nu am chinuit [niciodatã
un neam] înainte de a-i trimite un profet.(27)

16. ªi dacã voim Noi sã nimicim o cetate, le vom porunci celor
îmbuibaþi din ea [sã se supunã rânduielilor Noastre], însã ei,
[dimpotrivã], se vor deda desfrâului. Atunci pedeapsa hotãrâtã
împotriva ei se va adeveri(28) ºi Noi o vom nimici cu totul.
17. Dar câte neamuri am nimicit Noi dupã Noe! Iar Domnul tãu este
îndeajuns ªtiutor [ºi] este Cel care Vede [Khabir, Basir] pãcatele
robilor Sãi.(29)

18. Dacã cineva doreºte [viaþa] cea pieritoare, Noi dãm degrabã în
ea ceea ce voim ºi cui voim Noi. Apoi, Noi îi hotãrâm lui Iadul, în
care el va arde ruºinat ºi lepãdat.
19. Iar aceia care voiesc Lumea de Apoi ºi se trudesc cu râvnã pentru
ea ºi sunt credincioºi, râvna acelora va fi rãsplãtitã.(30)

20. ªi le vom dãrui Noi tuturora - atât acestora cât ºi acelora - din
darurile Domnului tãu, iar darurile Domnului tãu nu sunt oprite
[pentru nimeni].



374

31) În ceea ce priveºte mijloacele de subzistenþã în aceastã lume.
32) Sã nu rãmâi neputincios.
33) În semn de nemulþumire pentru cã te stânjenesc.
34) Pentru ceea ce nu-þi place.
35) Fii într-atât de bun ºi de îndurãtor faþã de ei încât ei sã te socoteascã a fi

umil.
36) Cel sãrac, indiferent dacã þi-e rudã sau nu.
37) Pentru lucruri interzise sau reprobabile ori pentru cineva care nu meritã.
38) Sunt asemenea ºeitanilor, nerecunoscând binefacerea lui Allah ºi cheltuind

averea pentru ceea ce nu trebuie.
39) De la rude, sãrmani ºi cãlãtori.
40) Când aºtepþi un câºtig de la Allah, din care le vei da ºi lor.

21. Priveºte cum i-am ales Noi pe unii înaintea altora(31), însã în
Lumea de Apoi sunt trepte ºi mai înalte ºi foloase mai alese.
22. “Nu pune lângã Allah un alt zeu, ca sã nu ºezi(32) ruºinat ºi
alungat!
23. ªi Domnul tãu a orânduit sã nu-L adoraþi decât pe El ºi sã vã
purtaþi frumos cu pãrinþii voºtri, iar dacã bãtrâneþile îi ajung pe unul
dintre ei sau pe amândoi lângã tine, nu le ziceþi lor „Of!”(33) ºi nu-i
certa pe ei(34), ci spune-le lor vorbe cuviincioase.
24. ªi din îndurare coboarã pentru ei aripa smereniei ºi îndurãrii(35) ºi
spune: „Doamne, fii îndurãtor cu ei, cãci ei m-au crescut [când am
fost] mic!”
25. Domnul vostru ºtie mai bine ce se aflã în sufletele voastre, iar
dacã sunteþi voi drepþi, El este Iertãtor cu aceia care se cãiesc.
26. “ªi dã-i celui care þi-e rudã ceea ce i se cuvine, ca ºi
sãrmanului(36) ºi cãlãtorului de pe drum [aflat la nevoie], însã nu risipi
peste mãsurã (37),
27. Cãci risipitorii sunt fraþii ºeitanilor(38), iar ªeitan este nerecunos-
cãtor Domnului sãu!”
28. ªi dacã te întorci de la ei(39), cãutând îndurare la Domnul tãu, în
care tu nãdãjduieºti, spune-le lor o vorbã prietenoasã!(40)
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41) Nu te abþine de la milostenie ºi daruri pentru aceia cãrora li se cuvine!
Mâna înlãnþuitã în jurul gâtului este o metaforã pentru zgârcenie.

42) Nici nu fac risipã în mod exagerat.
43) Blamat de sãraci ºi de rude.
44) Dupã voinþa ºi înþelepciunea Sa.
45) Aluzie la obiceiul pãgân al îngropãrii fiicelor nou-nãscute (vezi 6:151).
46) Nu faceþi lucruri care sã conducã la preacurvie, cum sunt sãrutul,

mângâierea, privitul la femeile goale etc.
47) Prin preacurvie se traduce cuvântul arab zina, care înseamnã o relaþie

sexualã între bãrbat ºi femeie în afara cãsãtoriei.
48) Sufletul omului nu poate fi luat decât în conformitate cu prescripþiile legii

islamice, în situaþii cum ar fi rãzbunarea unui suflet sau uciderea asasinului.
49) Cel mai apropiat moºtenitor are dreptul de a reclama judecãtorului apli-

carea legii talionului.
50) El nu poate cere aplicarea legii talionului decât faþã de ucigaº.
51) Adicã pentru a o pãstra ºi a o spori.
52) La vârsta majoratului.

29. ªi nu þine mâna înlãnþuitã în jurul gâtului tãu(41), dar nici nu o
întinde de tot(42), ca sã rãmâi ocãrât ºi întristat(43)!
30. Într-adevãr, Domnul tãu dã cele de trebuinþã cu prisosinþã cui
voieºte El sau le dã cu mãsurã(44). El este Bine ªtiutor al robilor Sãi,
Atoatevãzãtor [Khabir, Basir].
31. ªi nu vã omorâþi copiii voºtri de frica sãrãciei(45)! Noi le vom
asigura cele de trebuinþã ca ºi vouã. Omorârea lor este un pãcat
mare!
32. ªi nu vã apropiaþi(46) de preacurvie(47), cãci ea este o josnicie! ªi
rãu drum este ea!
33. ªi nu luaþi sufletul pe care Allah l-a socotit oprit, decât pe
drept(48)! Dacã cineva a fost omorât pe nedrept, atunci dãm Noi
putere celui mai înrudit cu el(49), însã acesta sã nu se întreacã în
omor(50), cãci el este ajutat [de lege]!
34. ªi nu vã apropiaþi de averea orfanului, decât pentru ceva ºi mai
bun [pentru ea](51), pânã ce el ajunge la vârsta bãrbãþiei(52)! ªi þineþi
legãmântul, cãci cu privire la legãmânt veþi fi întrebaþi!
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53) Nu-i înºelaþi pe oameni la mãsurare sau la cântãrire.
54) Cãci sãvârºiþi o nedreptate pentru care o sã vi se cearã socotealã în Ziua

de Apoi.
55) Prin auz, vãz sau raþiune. Nu urma lucrurile de a cãror precizie ºi justeþe

nu eºti sigur!
56) Vei rãspunde pentru ceea ce li se atribuie lor în Ziua Învierii.
57) Cu mersul tãu semeþ ºi apãsat.
58) Oricât ai întinde statura ta.
59) Cele care þi-au fost oprite în versetele anterioare.
60) Întrebarea este adresatã idolatrilor care îi socoteau pe îngeri fiice ale lui

Allah.
61) Atribuindu-I lui Allah fii, cãci Allah nu a avut nici tatã ºi nici fii.
62) De adevãr.
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35. Daþi mãsura plinã, când mãsuraþi ºi cântãriþi cu o balanþã
dreaptã(53)! Acest lucru este mai bun [pentru voi] ºi urmarea va fi ºi ea
mai bunã(54)!
36. ªi nu urma [lucrul despre] care nu ai cunoºtinþã(55)! Auzul ºi vãzul
ºi inima, pentru toate acestea vei fi întrebat(56)!
37. ªi nu purcede pe pãmânt cu semeþie, cãci tu nu vei despica
pãmântul(57) ºi nici nu vei atinge înãlþimea munþilor(58)!
38. Toate acestea sunt rele ºi sunt urâte de Domnul tãu.
39. Aceasta este din Înþelepciunea pe care Domnul tãu þi-a
revelat-o(59). ªi nu aºeza alãturi de Allah un alt dumnezeu, cãci vei fi
aruncat în Gheena, certat ºi alungat!
40. Oare v-a ales Domnul vostru pentru voi numai bãieþi ºi a luat
[pentru Sine] fiice dintre îngeri(60)? Voi rostiþi un cuvânt greu(61)!
41. Noi am tâlcuit [pildele] în acest Coran, pentru ca ei sã chib-
zuiascã, însã aceasta nu face decât sã le sporeascã lor îndepãrtarea(62).
42. Spune: „Dacã ar fi alãturi de El ºi alþi zei - aºa dupã cum pretind
- ar fi cãutat ei o cale cãtre Stãpânul Tronului”!
43. Mãrire Lui! El este mai presus decât ceea ce pretind ei cu
prisosinþã.
44. Îl preamãresc cele ºapte ceruri ºi pãmântul ºi cei care se aflã în
ele ºi nu este nimic care sã nu-L preamãreascã ºi sã nu-I aducã laude,
însã voi nu pricepeþi preamãrirea lor. Dar El este Blând, Iertãtor
[Halim, Ghafur].
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63) Acestor idolatri.
64) Nu cred în Înviere ºi în rãsplata ºi pedepsirea faptelor.
65) Surzenie care-i împiedicã sã-l audã.
66) Ca sã nu audã cã Allah este Cel Unic.
67) Ei te ascultã pe tine pentru a lua vorbele tale în derâdere.
68) Adicã te-au asemuit pe tine cu poetul, cu vrãjitorul sau cu cel cuprins de

djinni (adicã "majnun", care înseamnã ºi "nebun").
69) Spune, Muhammed!
70) Învierea.
71) O, Muhammed!
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45. Când tu citeºti Coranul(63), Noi punem un vãl nevãzut între tine ºi
aceia care nu cred în Viaþa de Apoi(64),
46. ªi Noi punem peste inimile lor acoperãminte, astfel încât ei sã
nu-l înþeleagã, iar în urechile lor o greutate(65). Iar când tu Îl pomeneºti
în Coran numai pe Domnul tãu, ei întorc spatele, fugind(66).
47. Noi ºtim prea bine cum ascultã ei(67), atunci când te ascultã pe
tine ºi ºuºotesc [între ei] ºi zic cei nelegiuiþi: “Voi nu urmaþi decât un
bãrbat vrãjit!”
48. Uitã-te cu cine te-au asemuit pe tine(68)! Însã ei sunt rãtãciþi ºi nu
pot gãsi o cale [spre Adevãr]!
49. ªi zic ei: „Oare dupã ce vom deveni noi oase ºi resturi, vom mai
putea fi înviaþi din nou?”
50. Spune(69): „De aþi fi voi pietre ºi fier
51. Sau o creaturã care pare prea mare în piepturile voastre!” Iar ei
vor zice: “Cine ne va face pe noi sã fim din nou?” Spune: “Acela care
v-a creat pe voi prima oarã!” Vor clãtina capetele spre tine ºi vor zice:
“Când va fi asta(70)?” Spune: “S-ar putea sã fie în curând!"
52. Într-o Zi, vã va chema El ºi voi Îi veþi rãspunde, preamãrindu-L, ºi
veþi crede cã voi nu aþi rãmas decât puþin [timp].
53. ªi zi-le(71) robilor Mei sã spunã ceea ce este mai frumos; cãci
ªeitan stârneºte vrajbã între ei, iar ªeitan este un duºman învederat
al omului!
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72) Se adreseazã idolatrilor din tribul Qurayº.
73) Dacã voi vã veþi cãi, El vã va ierta.
74) Dacã nu-I veþi rãspunde ºi veþi muri pãgâni, veþi fi pedepsiþi în Ziua de

Apoi.
75) Nu ca sã rãspunzi de ceea ce fac ei, ci te-am trimis ca sã le transmiþi

mesajul ºi sã-i previi.
76) Lui nu-I este nimic necunoscut.
77) Allah i-a preferat pe unii dintre profeþi altora: lui Moise i-a dat Tora ºi i-a

vorbit, lui Isus i-a dat Evanghelia, lui David i-a dat Psalmii, iar lui Muhammed - pe
care l-a preferat tuturor celorlalþi profeþi - i-a revelat Coranul.

78) O, Muhammed, idolatrilor care adorã pe altcineva în afarã de Allah.
79) Ca sã vã ajute.
80) Pe care ei îi numesc zei.
81) Al cãrei neam sã nu se ridice împotriva profetului sãu.
82) Tabla pãstratã.
83) Pe care le cer idolatrii din tribul Qurayº.
84) Neamurile 'Ad, Thamud etc.
85) Pentru ca sã ºtie rânduiala divinã cei insolenþi, sã-ºi aducã aminte de ea

ºi sã se cãiascã.
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54. Domnul vostru vã cunoaºte mai bine pe voi(72). Dacã El voieºte, va
fi milostiv cu voi(73), iar dacã El voieºte, vã va osândi pe voi(74). ªi Noi
nu te-am trimis ca sã fii rãspunzãtor pentru ei(75)!
55. ªi Domnul tãu îi cunoaºte mai bine pe fiecare din ceruri ºi pe cei
de pre pãmânt(76), ºi Noi i-am ales pe unii dintre profeþi înaintea altora
ºi i-am dat Noi lui David psalmii(77).
56. Spune(78): „Chemaþi-i(79) pe aceia pe care voi i-aþi pretins în locul
Lui”! Ei nu vã pot mântui de rãu, nici nu-l pot depãrta!
57. Aceia pe care îi cheamã ei(80) cautã ºi ei mijlocul [care sã-i conducã
pe ei] cât mai aproape de Domnul lor, nãdãjduiesc în îndurarea Sa ºi
se tem de chinul Lui, cãci chinul Domnului tãu este cu adevãrat de
temut.
58. ªi nu este cetate [nedreaptã](81) pe care Noi sã nu o nimicim
înainte de Ziua Învierii sau pe care sã nu o chinuim cu chin aspru. ªi
acest lucru este scris în Cartea [eternã].(82)

59. ªi nu Ne împiedicã sã trimitem semnele(83) decât numai faptul cã
înaintaºii le-au þinut de minciunã(84). ªi i-am dat [neamului] Thamud
cãmila, care a fost [un semn] vizibil, însã ei s-au purtat nedrept cu ea.
ªi Noi nu trimitem semne decât ca ameninþare(85).
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86) Cãlãtoria nocturnã de la Mekka la Ierusalim ºi înapoi.
87) Pentru a se deosebi cel bun de cel rãu.
88) Pomul zaqqum, pom al Infernului, din ale cãrui roade foarte amare

mãnâncã cei osândiþi la pedeapsa Iadului (Vezi ºi 37:62-65).
89) Cu acest verset ºi cu altele asemãnãtoare.
90) În semn de salut ºi de cinstire.
91) De ce l-ai cinstit mai mult pe el decât pe mine ºi mi-ai poruncit sã mã pros-

ternez dinaintea lui?
92) Ispitindu-i.
93) Cei evlavioºi ºi devotaþi cu adevãrat.
94) Allah.
95) Cu chemarea ta la fapte rele.
96) Determinându-i sã le cheltuiascã pentru lucruri oprite ºi sã le adune din

ceea ce este oprit.
97) Rãtãcindu-i pe ei de la calea religiei.
98) Mincinoase.
99) Cei devotaþi.
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60. ªi Noi þi-am spus cã Domnul tãu îi cuprinde pe toþi oamenii [cu
puterea ºi cunoaºterea Sa]. ªi nu am orânduit Noi vedenia(86) ce þi-am
arãtat-o decât ca o încercare pentru omenire(87), ca ºi pomul cel
blestemat [pomenit] în Coran(88). Noi îi umplem de spaimã(89), însã
aceasta nu face decât sã le sporeascã marea lor nelegiuire.
61. ªi când Noi le-am zis îngerilor “Prosternaþi-vã înaintea lui
Adam”(90), s-au prosternat ei, afarã de Iblis, care a zis: “Sã mã
prosternez eu dinaintea aceluia pe care L-ai creat din lut?”
62. ªi a mai zis el: „Îl vezi pe acela pe care l-ai cinstit mai mult decât
pe mine?(91) Dacã Tu îmi vei da rãgaz pânã în Ziua Învierii, îi voi aduce
pe toþi urmaºii lui sub stãpânirea mea(92), afarã de puþini [dintre
ei]”.(93)

63. A zis(94): “Pleacã! ªi cine te va urma pe tine dintre ei, Gheena va fi
rãsplata voastrã - bogatã rãsplatã!
64. Tulburã-i cu glasul tãu(95) pe aceia care poþi dintre ei ºi adu-i
împotriva lor pe cãlãreþii tãi ºi pe pedestraºii tãi! Fã-te pãrtaº cu ei la
bunurile lor(96) ºi la copiii lor(97) ºi fã-le lor fãgãduinþe!”(98) Însã nu fãgã-
duieºte ªeitan decât numai ca sã înºele!
65. “Asupra robilor Mei tu nu vei avea putere!”(99) ªi Domnul tãu
este de ajuns ca Ocrotitor!
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100) Ca sã vã dobândiþi cele necesare existenþei.
101) Vã salveazã de la înec.
102) Faþã de binefacerile lui Allah.
103) Vânt aruncând cu pietre care vã lovesc.
104) Înzestrându-i cu darul vorbirii, cu raþiune, cu capacitatea de a distinge

lucrurile ºi de a stãpâni peste tot ceea ce se aflã pe pãmânt.
105) Le-am creat posibilitatea sã se deplaseze pentru a-ºi agonisi mijloacele de

existenþã.
106) Cartea, în care sunt scrise faptele lor bune, le va fi datã în mâna dreaptã.
107) Nu poate fi cãlãuzit cãtre adevãr.
108) Idolatrii.
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66. Domnul vostru este cel care vã mânã corãbiile pe mare, pentru
ca voi sã cãutaþi ceva din harul Lui(100). El este Îndurãtor cu voi
[Rahim].
67. ªi când rãul vã va ajunge pe mare, rãtãcesc departe aceia pe
care voi îi chemaþi, afarã de El. Dar dupã ce El vã mântuieºte(101),
aducându-vã pe uscat, voi vã întoarceþi [de la El], cãci omul este
nerecunoscãtor!(102)

68. Sunteþi voi siguri cã El nu va face sã se scufunde cu voi o bucatã
de uscat sau cã El nu va trimite împotriva voastrã vijelie cu pietriº(103)

ºi cã voi nu veþi mai gãsi apoi nici un ocrotitor?
69. Sau sunteþi voi siguri cã El nu vã va întoarce [pe mare] altã datã
ºi nu va trimite asupra voastrã vânt pustiitor ºi nu vã va îneca, din
cauza nemulþumirii voastre? ªi atunci nu veþi mai afla voi pe nimeni,
ca ajutor împotriva Noastrã!
70. Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam(104) ºi i-am purtat pe ei pe uscat ºi
pe mare(105) ºi le-am dat lor ca hranã felurite bunãtãþi ºi i-am ales pe
ei înaintea multor altora din cei pe care i-am creat.
71. În Ziua în care vom chema fiecare grup de oameni împreunã cu
cârmuitorul lor, aceia cãrora li s-a dat cartea(106) în mâna dreaptã,
aceia vor citi cartea lor ºi nu vor fi nedreptãþiþi nici cât un firicel.
72. Iar acela care în aceastã [lume] este orb(107), va fi orb ºi în Lumea
de Apoi ºi va fi ºi mai rãtãcit de la drum.
73. Ei(108) au fost aproape sã te abatã de la ceea ce Noi þi-am revelat,
pentru ca tu sã plãsmuieºti împotriva Noastrã altceva ºi atunci te-ar fi
primit ei ca prieten.
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109) De partea Adevãrului, pãzindu-te pe tine.
110) Mekkanii care au refuzat la început noua credinþã.
111) Din Mekka.
112) Puþin timp.
113) Referire la faptul cã Allah a nimicit toate neamurile care ºi-au alungat

profeþii.
114) În acest verset se face referire la toate cele cinci Rugãciuni rituale obli-

gatorii pentru toþi musulmanii în fiecare zi. Dar Rugãciunea din zori este cea mai
importantã ºi de aceea ea a fost numitã în Coran "citire" sau "prosternare".

115) Rugãciunea din zori, urmatã de citirea Coranului.
116) Îngerii nopþii ºi ai zilei.
117) Porunca îi este adresatã profetului Muhammed, aceste rugãciuni nefiind

obligatorii pentru ceilalþi dreptcredincioºi.
118) Pentru ca Islamul sã izbândeascã asupra necredinþei.
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74. ªi dacã Noi nu te-am fi þinut tare(109), erai aproape sã te apleci
cãtre ei puþin.
75. Atunci Noi te-am fi fãcut sã guºti îndoit [suferinþa] vieþii ºi îndoit
[suferinþa] morþii ºi apoi tu n-ai mai fi gãsit ajutor împotriva Noastrã.
76. ªi au fost ei(110) aproape sã te sperie pe tine ca sã te alunge din
þarã(111). Dar atunci n-ar mai fi rãmas ei în urma ta decât puþin(112).
77. [Aceasta a fost] datina cu aceia pe care i-am trimis înaintea ta
dintre trimiºii Noºtri ºi nu vei afla nici o schimbare în purtarea
Noastrã(113).
78. Împlineºte Rugãciunea [As-Salat](114) de la înclinarea soarelui
pânã la întunericul nopþii ºi citirea din zori(115), cãci citirea din zori are
martori(116).
79. Iar în timpul nopþii stai de veghe ºi împlineºte rugãciuni peste
cele cuvenite(117); poate cã Domnul tãu te va readuce la viaþã într-o
poziþie demnã de laudã!
80. ªi spune: „Doamne, fã-mã sã intru printr-o intrare a Adevãrului ºi
scoate-mã pe mine printr-o ieºire a Adevãrului ºi dã-mi de la Tine
putere ajutãtoare!”(118)
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119) Vestind apropierea victoriei ºi pentru a-i înspãimânta pe idolatri.
120) Promisiunea cã Islamul va ieºi victorios.
121) Idolatria a pierit.
122) Întotdeauna ºi pretutindeni.
123) De ignoranþã ºi rãtãcire.
124) Pieirea lor, din pricina necredinþei.
125) Constând în mijloacele de existenþã, sãnãtate ºi bogãþie în aceastã viaþã.
126) Fãrã sã-L mai pomeneascã pe Allah ºi fãrã sã-I mulþumeascã ºi sã-L

adore.
127) ªtiinþa lucrurilor concrete.
128) Coranul este tãmãduire ºi îndurare pentru dreptcredincioºi.
129) Prin faptul cã te-a ales pentru revelaþie ºi învãþãtura divinã, apoi pentru

împlinirea Mesajului ºi pãstrarea Coranului. Iar faptul cã Allah nu îngãduie sã
disparã Coranul nu este altceva decât îndurarea Domnului tãu.

130) Dacã s-ar pune de acord.
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81. Spune(119): „A venit Adevãrul(120) ºi a pierit deºertãciunea”!(121)

Deºertãciunea este sortitã sã piarã!”(122)

82. Noi pogorâm prin Coran ceea ce este tãmãduire(123) ºi îndurare
pentru dreptcredincioºi ºi nu face decât sã sporeascã pierderea(124)

celor nelegiuiþi.
83. Când Noi Ne revãrsãm binefacerea(125) asupra omului, el se în-
toarce(126) ºi se duce departe, iar atunci când îl ajunge un rãu, el este
deznãdãjduit.
84. Spune: „Fiecare purcede dupã orânduiala lui, însã Domnul vostru
ºtie mai bine cine este mai bine cãlãuzit pe drum!”
85. Te întreabã despre Duh. Spune: “Duhul este din porunca
Domnului meu!” Iar vouã nu v-a fost datã decât puþinã ºtiinþã(127).
86. ªi de am voi Noi, am face sã disparã ceea ce þi-am revelat(128), iar
tu nu ai mai gãsi nici un sprijinitor,
87. Afarã de îndurarea de la Domnul tãu, cãci harul Sãu asupra ta
este mare(129).
88.  Spune: “De s-ar aduna(130) oamenii ºi djinnii ca sã facã [ceva] ca
acest Coran, ei nu vor fi în stare sã facã [ceva] asemenea lui, chiar
dacã îºi vor fi unul altuia ajutor!”
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131) Prin repetiþie ºi clarificare.
132) Sens.
133) O carte din cer care sã confirme cã tu spui Adevãrul.
134) Asemeni celorlalþi trimiºi.
135) Faptul cã Trimisul este un om ca ºi ei le provoacã îndoialã.
136) Mergând pe jos asemenea oamenilor.
137) În legãturã cu faptul cã v-am transmis Mesajul Sãu, dar voi nu i-aþi dat

crezare.
138) Cãtre Adevãr.
139) Ca urmare a alegerii proaste pe care a fãcut-o.
140) Aºa cum au fost ºi în lumea aceasta.
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89. Noi am tâlcuit(131) pentru oameni în acest Coran din fiecare
pildã(132), însã cei mai mulþi oameni au respins [totul], afarã de necre-
dinþã.
90. ªi zic ei: “Noi nu-þi vom crede þie pânã ce nu vei face sã þâºneascã
pentru noi un izvor din pãmânt,
91. Sau pânã nu vei avea o grãdinã de curmali ºi viþã de vie ºi nu vei
face sã þâºneascã printre ei pâraie îmbelºugate,
92. Sau nu vei face sã cadã peste noi cerul în bucãþi - aºa cum ai
pretins - sau nu-i vei aduce pe Allah ºi pe îngeri în faþa noastrã,
93. Sau nu vei avea tu o casã din aur sau nu vei sui în cer! ªi nu vom
crede în suirea ta în cer pânã ce nu vei pogorî asupra noastrã o Carte
pe care noi sã o putem citi!”(133) Spune: „Mãrire Domnului meu! Sunt
eu mai mult decât un om trimis?”(134)

94. ªi nu-i împiedicã pe oameni sã creadã, când le vine lor cãlãuzirea,
decât cã ei zic: „Allah a trimis un om ca sol?”(135)

95. Spune: “Dacã ar fi pe pãmânt îngeri care sã umble în pace ºi
liniºte(136), atunci le-am pogorî lor din cer un înger ca trimis”.
96. Spune: „Allah este de ajuns ca martor între mine ºi voi(137), cãci El
este Bine ªtiutor [ºi este] Cel care îi Vede Bine pe robii Sãi [Khabir,
Basir]!”
97. Acela pe care-l cãlãuzeºte Allah(138) este [cu adevãrat] cel bine
cãlãuzit, iar acelora pe care El îi duce în rãtãcire(139) nu le vei gãsi
ocrotitori afarã de El. ªi Noi îi vom aduna în Ziua Învierii târâþi pe
feþele lor - orbi, muþi, surzi(140). Adãpostul lor va fi Gheena ºi ori de
câte ori va da sã se stingã [focul], Noi îl vom aprinde cu flacãrã.
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141) Pedeapsa menþionatã.
142) Nu ºtiu ei?
143) În Ziua Învierii.
144) Pentru a dovedi justeþea Mesajului cu care l-a trimis Allah. Cele nouã

minuni sunt: toiagul, mâna, foametea, inundaþia, lãcustele, pãduchii, broaºtele,
sângele, traversarea mãrii. Comparã ºi cu Biblia (Exodul: 7-14)

145) Adicã vrãjitor.
146) Moise.
147) Faraon.
148) Cele nouã minuni.
149) Faraon.
150) Dupã înecarea lui.
151) Pãmântul Canaanului.
152) Se mai interpreteazã cã promisiunea de apoi este cea de-a doua pedep-

sire a neamului lui Israel, când ei toþi vor fi adunaþi din toatã lumea într-un loc.
153) Formate din voi ºi din duºmanii voºtri, pe care vã va judeca ºi vã va

împãrþi în fericiþi ºi nefericiþi.
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98. Aceasta(141) va fi rãsplata lor pentru cã nu au crezut în semnele
Noastre ºi au zis: “Oare dupã ce vom fi oase ºi resturi vom mai putea
fi înviaþi din nou?”
99. Oare nu vãd ei(142) cã Allah care a creat cerurile ºi pãmântul
poate sã creeze asemenea lor(143)? El a orânduit pentru ei un termen
asupra cãruia nu este îndoialã, însã nelegiuiþii resping [totul] afarã de
necredinþã.
100. Spune: “Dacã voi aþi avea vistieriile îndurãrii Domnului meu,
voi le-aþi pãstra de fricã sã nu le cheltuiþi, cãci omul este zgârcit!”
101. I-am dat Noi lui Moise nouã semne limpezi(144). Întreabã-i numai
pe fiii lui Israel, la care a venit [Moise] ºi Faraon i-a zis: “Eu te
socotesc pe tine, o, Moise, vrãjit!”(145)

102. Iar el(146) a zis: “Tu(147) ºtii cã nu le-a trimis pe acestea(148) decât
Stãpânul cerurilor ºi al pãmântului, ca semne limpezi ºi eu te cred, o,
Faraon, pierdut!”
103. ªi a voit(149) sã-i alunge de pe pãmânt, însã atunci l-am înecat
împreunã cu toþi cei care erau cu el.
104. ªi dupã el(150), am spus Noi fiilor lui Israel: “Locuiþi pe acest pã-
mânt!”(151). Dar când va veni promisiunea [Vieþii] de Apoi(152), vã vom
aduna Noi în cete amestecate!(153)
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154) Coranul.
155) Cãci astfel este mai uºor de înþeles ºi de reþinut.
156) În funcþie de situaþii ºi de interese.
157) Prosternându-se pentru a-L adora pe Allah. Iudeii ºi creºtinii evlavioºi,

care respectã Cartea Stãpânului lor, au aflat din cãrþile lor povestirea despre
Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi ei, când aud
Coranul, ºtiu cã el este Adevãrul de la Allah ºi se prosterneazã pânã la pãmânt,
în semn de mulþumire cã i-a þinut pe ei în viaþã ca sã-l vadã pe noul Profet, sã se
cãlãuzeascã dupã calea lui ºi sã vadã împlinindu-se fãgãduinþa pe care Dumnezeu
le-a fãcut-o în scripturile lor, în legãturã cu trimiterea unui nou profet oamenilor,
dupã Isus.

158) În ceea ce priveºte trimiterea lui Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! - ºi revelarea Coranului.

159) La acest verset se recomandã prosternarea.
160) Care exprimã gloria, sacralitatea ºi mãreþia Sa.
161) Ibn Abbas a spus: Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l mi-

luiascã! - se afla ascuns în Mekka, iar când fãcea Rugãciunea împreunã cu compa-
nionii sãi, el ridica glasul când recita Coranul. Dar când l-au auzit politeiºtii, au
blestemat Coranul, precum ºi pe Cel care l-a revelat ºi pe cel care l-a adus. Atunci
Allah Preaputernicul ºi Preamãritul I-a zis Profetului Sãu: "ªi nu rosti cu glas tare
Rugãciunea ta, dar nici nu o rosti în ºoaptã, ci cautã între acestea [douã] o
cale!".

105. Cu adevãrat l-am pogorât pe el(154) ºi cu adevãrat el a coborât,
iar pe tine nu te-am trimis decât ca vestitor ºi prevenitor.
106. [Noi l-am fãcut] un Coran pe care l-am împãrþit [în sure ºi
versete] pentru ca tu sã-l citeºti oamenilor în rãstimpuri(155). ªi l-am
pogorât Noi rând pe rând(156).
107. Spune: “De credeþi voi în el ori nu credeþi, aceia cãrora li s-a
dat ºtiinþa înaintea lui - dacã li se citeºte lor - cad, prosternându-se, cu
bãrbiile la pãmânt(157).
108. ªi zic ei: “Mãrire Domnului nostru, cãci fãgãduinþa Domnului
nostru este împlinitã(158)!”
109.  ªi ei cad cu bãrbiile la pãmânt, plângând, ºi aceasta le sporeºte
lor smerenia(159).
110.  Spune: “Chemaþi-L Allah sau chemaþi-L Milostivul, oricum L-aþi
chema, ale Lui sunt numele cele mai frumoase!(160) ªi nu rosti cu glas
tare Rugãciunea ta, dar nici nu o rosti în ºoaptã, ci cautã între acestea
[douã] o cale!”(161)
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162) Referire la Isus, socotit de cãtre creºtini fiu al lui Allah, la Ezra, socotit
de iudei ca fiu al lui Allah ºi la îngeri, socotiþi de arabii pãgâni ca fiice ale lui
Allah.
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111. Spune: “Laudã lui Allah, care nu ªi-a luat niciodatã un fiu(162),
care nu are pãrtaº la stãpânire ºi nici nu are nevoie de ocrotitor
împotriva umilinþei!” ªi slãveºte-L pe El, aducându-I preamãrirea
cuvenitã!
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1) În traducere "Peºtera", dupã cuvântul respectiv care apare în versetul 9, 10 etc.
2) Trimisului Sãu Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
3) Coranul.
4) În ceea ce priveºte interesele robilor lui Allah ºi orânduielilor de care ei au

nevoie.
5) Pentru a-i avertiza pe cei care o încalcã ºi nu cred în ea despre pedeapsa

ce-i aºteaptã.
6) Celor care cred în El.
7) Adicã Paradisul.
8) Aceºtia sunt idolatrii arabi care au pretins cã îngerii sunt fiicele lui Allah,

creºtinii care au pretins cã Isus este fiul lui Dumnezeu ºi iudeii care au pretins cã
Ezra este fiul lui Dumnezeu.

9) Aceasta este o nãscocire a pãrinþilor lor ºi nu este o ºtire certã.
10) ªi aceasta pentru cã Allah nu poate sã aibã un fiu ºi nimic nu poate sã

fie asemenea Lui.
11) În Coran.
12) Animalele, plantele ºi regnul mineral.
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18    SURAT AL-KAHF(1)

(Mekkanã [69]; 110 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Mãrire lui Allah care i-a pogorât Robului Sãu(2) Cartea(3) ºi nu a
lãsat în ea nici o strâmbãtate,
2. [O Carte] dreaptã(4), ca sã previnã despre o pedeapsã grea din
partea Lui(5) ºi sã binevesteascã dreptcredincioºilor(6) care plinesc
fapte bune cã ei vor avea rãsplatã frumoasã(7),
3. În care vor rãmâne veºnic,
4. ªi pentru ca sã-i previnã pe aceia care au zis: "Allah ªi-a luat un
fiu!"(8)

5. Nici ei ºi nici pãrinþii lor nu au avut despre aceasta cunoºtinþã(9). Ce
cuvânt greu iese din gurile lor!(10) Ei nu spun alta decât minciunã!
6. Poate cã tu te vei tulbura de moarte, din pricina mâhnirii, pentru
cã ei nu cred în acest Mesaj(11).
7. Noi am fãcut ceea ce se aflã pe pãmânt(12) podoabã pentru el,
pentru a-i încerca [pe oameni ºi a ºti] care dintre ei sãvârºesc cele mai
bune fapte.
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13) Fãrã nici un fel de vegetaþie, dupã ce a fãcut sã se bucure privirile
oamenilor.

14) În timpul domniei unui împãrat roman care i-a persecutat pe creºtini, câþiva
tineri din Efes au pãrãsit oraºul ºi s-au ascuns într-o peºterã din apropiere, unde
au adormit ºi au rãmas aºa, vreme de câteva generaþii. Când zidul care închidea
peºtera a fost dãrâmat, ei s-au trezit fãrã sã ºtie cât timp a trecut din momentul
când s-au refugiat în ea. Unul dintre ei s-a dus în oraº sã cumpere provizii ºi abia
atunci ºi-a dat seama de schimbãrile care se produseserã în acest lung rãstimp.
Acum creºtinismul nu mai era persecutat, ci devenise religie de stat. Veºmintele pe
care le purta, vorbirea ºi banii pe care-i avea asupra lui au atras atenþia asupra
lui ºi cârmuitorii zonei au vizitat peºtera ºi au investigat aventura lor. Aceastã
povestire din perioada creºtinismului primitiv a circulat oral, ea fiind consemnatã
în scris de-abia prin secolul VI e.n. de cãtre un autor sirian. Conform prevestirii,
tinerii ar fi fost în numãr de ºapte ºi ar fi adormit în vremea împãratului Decius
(249-251), care i-a persecutat cumplit pe creºtini, ºi s-au trezit în vremea
împãratului Teodosius II (408-450).

15) Dupã unii exegeþi, acesta ar fi fost numele lespezii pe care au fost scrise
numele lor sau povestea lor, ºi care a fost ridicatã la intrarea în peºterã, dar dupã
alþii, acesta ar fi numele câinelui care i-a însoþit; dupã alþii ar fi vorba de o vale
din apropiere de Al-Aqaba, în care s-ar afla peºtera cu pricina, dupã alþii este
vorba de alþi tineri care au avut un destin asemãnãtor.

16) De teama de a nu fi persecutaþi de regele lor pentru cã au renunþat la
credinþa în idoli.

17) Pentru a crede numai în Tine ºi a Te venera numai pe Tine.
18) I-am fãcut sã se cufunde într-un somn adânc ce a durat ani îndelungaþi.
19) I-am trezit ca ºi cum i-am fi înviat din morþi.
20) Cele douã grupuri care au exprimat pãreri diferite în legãturã cu perioada

cât au rãmas adormiþi în peºterã.
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8. Apoi Noi vom preschimba ceea ce se aflã pe el într-o þãrânã
stearpã(13).
9. Oare crezi tu cã oamenii din Peºterã(14) ºi Ar-Raqim(15) au fost
dintre semnele Noastre cele mai minunate?
10. Când s-au adãpostit în peºterã, tinerii(16) au grãit astfel: "Doamne,
dã-ne nouã îndurare de la Tine ºi orânduieºte-ne nouã lucrurile noastre
aºa cum este drept!"(17)

11. ªi am tras Noi peste urechile lor [un vãl], în Peºterã, pentru
vreme de mulþi ani(18).
12. Apoi i-am trezit(19) Noi, pentru ca sã ºtim care din cele douã cete
au socotit cât timp au rãmas ei acolo(20).
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21) Conform cu realitatea.
22) În Domnul lor Unic.
23) În faþa regelui lor nelegiuit, fãrã sã le pese de el.
24) Pe care Îl adorãm.
25) Nu vom invoca ºi nu vom adora.
26) Cuvinte neadevãrate ºi nedrepte.
27) Evitându-i.
28) De care voi aveþi trebuinþã pentru a trãi.
29) Când se înãlþa, dupã rãsãrit.
30) De intrarea în peºterã.
31) Aerul venind la ei din toate pãrþile, dar feriþi de lumina ºi cãldura soarelui.
32) Nici un ajutor care sã-l apere de rãtãcire ºi sã-l cãlãuzeascã.
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13. Noi îþi povestim þie istoria lor cu adevãrat(21). Ei au fost niºte
tineri care au crezut în Domnul lor(22), iar Noi le-am sporit buna lor
cãlãuzire.
14. Le-am întãrit Noi, aºadar inimile, iarã ei s-au ridicat ºi au zis(23):
"Domnul nostru(24) este Stãpânul cerurilor ºi al pãmântului! Noi nu vom
chema(25) niciodatã un alt Dumnezeu afarã de El, cãci, dacã am face
aceasta, noi am rosti o nelegiuire!"(26)

15. Aceºtia sunt neamul nostru care au luat alþi dumnezei în locul Lui!
De ce nu au adus ei dovadã limpede asupra lor? ªi cine este mai
nelegiuit decât acela care plãsmuieºte minciunã despre Allah?
16. De vã depãrtaþi voi de la ei(27) ºi de aceia la care ei se închinã,
afarã de Allah, adãpostiþi-vã în peºterã! Domnul vostru va întinde mila
Sa asupra voastrã ºi vã va orândui lucrurile voastre(28) în liniºte ºi
tihnã."
17. Tu puteai vedea soarele, când rãsãrea(29), cum se îndepãrta de la
peºtera lor(30) cãtre dreapta, iar când apunea, trecea departe la
stânga lor, în vreme ce ei stãteau într-un loc întins din ea(31). Aceasta
este una din minunile lui Allah. Cel pe care îl cãlãuzeºte Allah este
bine cãlãuzit, iar aceluia pe care El îl duce în rãtãcire tu nu-i vei gãsi
nici un ocrotitor cãlãuzitor(32).
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33) Întrucât stãteau cu ochii deschiºi.
34) În timpul somnului, pentru ca sã nu putrezeascã.
35) Sau în interiorul peºterii, în aceeaºi stare de somn adânc ca ºi ei.
36) Adicã i-am trezit din somnul lor îndelungat în aceeaºi stare în care au fost

când i-am adormit.
37) Aþi adormit.
38) Bãnuþi de argint.
39) În timpul tocmelii ºi alegerii proviziilor, astfel încât sã nu stârneascã vreo

ceartã care sã ducã la descoperirea lor.
40) Adicã locuitorii pãgâni ai oraºului.
41) De locul în care vã ascundeþi.
42) Prin constrângere ºi violenþã.
43) Dacã vã veþi întoarce la religia lor.
44) Dupã banii vechi aflaþi asupra lor.
45) Locuitorii oraºului care i-au descoperit.
46) Fãgãduinþa referitoare la Înviere.
47) Ceasul hotãrât pentru Înviere va sosi.
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18. Îi socoteai treji(33), în vreme ce ei dormeau ºi Noi îi întorceam pe
partea dreaptã ºi pe partea stângã(34), iar câinele lor stãtea cu labele
întinse pe prag(35). Dacã i-ai fi vãzut, te-ai fi întors ºi ai fi luat-o la
fugã, plin de spaimã.
19. Tot astfel i-am înviat Noi(36), ca sã se întrebe laolaltã. ªi a întrebat
unul dintre ei: “Cât timp aþi petrecut(37) [aici]?” ªi au rãspuns ei: “Am
petrecut o zi sau mai puþin de o zi!” [Alþii] au zis: “Domnul vostru ºtie
mai bine cât timp aþi petrecut. Trimiteþi-l pe unul dintre voi cu bãnuþii
ãºtia [de argint] ai voºtri(38) la oraº, ca sã vadã care este cea mai curatã
mâncare ºi sã vã aducã ceva hranã de ei. Dar el sã se poarte
prietenos(39) ºi sã nu dea nimãnui de înþeles despre voi,
20. Cãci ei(40), dacã vor afla de voi(41), vã vor ucide cu pietre sau vã
vor aduce înapoi la religia lor(42) ºi nu veþi mai izbândi, atunci
niciodatã!"(43)

21. ªi astfel am lãsat Noi sã fie descoperiþi(44), pentru ca ei(45) sã ºtie
cã fãgãduinþa lui Allah este adevãr(46) ºi cã nu este nici o îndoialã
asupra Ceasului(47). ªi când se certau ei în privinþa întâmplãrii lor, au
zis [unii](48): "Înãlþaþi peste ei o zidire! Domnul lor ºtie mai bine ce-i cu
ei!". Dar cei care au ieºit biruitori în aceastã pricinã(49) au zis: "Sã
zidim deasupra lor un loc de Rugãciune!"(50)
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22. Vor zice unii: "[Ei au fost] trei, iar al patrulea era câinele lor". [Iar
alþii] vor zice: "[Au fost ei] cinci, iar al ºaselea era câinele lor", fãcând
presupuneri. ªi vor zice [alþii]: [Au fost] ºapte ºi al optulea era câinele
lor". Spune: "Domnul meu ºtie mai bine numãrul lor ºi nu sunt decât
puþini aceia care îi cunosc pe ei(51) ºi nu discuta asupra [numãrului](52)

lor, decât numai dacã eºti sigur, ºi nu întreba pe nimeni dintre ei
despre ei [despre adormiþi]!
23.  ªi nu spune [niciodatã] în privinþa unui lucru: "Eu voi face asta
mâine!"(53),
24. Decât [adãugând]: "Dacã voieºte Allah!". ªi pomeneºte-L pe
Domnul tãu, dacã uiþi(54), ºi spune: "Poate mã va cãlãuzi Domnul meu
cãtre o dovadã mai puternicã decât aceasta, [pentru profeþia mea]!"
25. Au rãmas ei în peºtera lor(55) trei sute de ani ºi încã nouã(56).
26. Spune: "Allah ºtie mai bine cât au rãmas ei acolo. Ale Lui sunt
cele neºtiute din ceruri ºi de pre pãmânt! Cât de bine vede El ºi cât de
bine aude El [totul](57)! Ei(58) nu au nici un ocrotitor afarã de El ºi El nu
are nici un asociat în judecata Lui!"
27. ªi recitã ceea ce þi-a fost revelat din Cartea Domnului tãu!(59)

Nimeni nu poate schimba cuvintele Sale ºi tu nu vei afla în afarã de El
adãpost!

18 • SURAT AL-KAHF

48) Imediat dupã ce au adormit tinerii ºi i-au socotit morþi.
49) În aceastã discuþie.
50) În care sã ne rugãm ºi sã cerem binecuvântare pentru ei.
51) Aceia cãrora Allah le-a fãcut cunoscutã povestea lor.
52) Dintre oamenii Cãrþii care vorbeau despre aceastã poveste în timpul

profetului Muhammed, fãrã sã ºtie adevãrul ei, ci fãcând doar presupuneri.
53) Nu trebuie sã fii niciodatã sigur de sãvârºirea unui lucru necunoscut în

viitor, cãci viitorul se aflã în mâna lui Allah.
54) Rosteºte formula "Dacã voieºte Allah!" când îþi aduci aminte, dacã ai uitat

sã o rosteºti la momentul potrivit!
55) În starea descrisã în versetele anterioare.
56) Trei sute de ani solari echivalent a trei sute nouã ani lunari.
57) Nu-I rãmâne nimic necunoscut.
58) Locuitorii cerurilor ºi pãmântului.
59) Coranul.



392

18 • SURAT AL-KAHF

28. ªi fii rãbdãtor împreunã cu aceia care-L cheamã pe Domnul lor
dimineaþa ºi seara(60), dorind Faþa Sa!(61) ªi nu întoarce ochii tãi [pentru
alþii] de la ei(62), râvnind la podoaba vieþii din aceastã lume ºi nu te su-
pune celuia cãruia i-am fãcut inima nepãsãtoare faþã de pomenirea
Noastrã, care urmeazã poftei sale ºi ale cãrui fapte sunt în deºert(63).
29. Spune: "Adevãrul vine de la Domnul vostru!(64) Cine voieºte sã
creadã ºi cine voieºte sã nu creadã!"(65) Noi am pregãtit pentru
nelegiuiþi un foc ale cãrui [flãcãri] îi înconjoarã din toate pãrþile, iar
atunci când vor cere ei ajutor(66), li se va veni lor în ajutor cu o apã ca
fierul topit, ce le va frige feþele. Cumplitã bãuturã ºi cumplit sãlaº!(67)

30. Aceia care cred ºi plinesc fapte bune, [sã ºtie cã] Noi nu lãsãm sã
se piardã rãsplata aceluia care sãvârºeºte fapte bune!
31. Aceia vor avea parte de grãdinile pentru sãlaº [Eden], pe sub
care trec pâraie. Se vor împodobi în ele cu brãþãri de aur ºi vor îm-
brãca straie verzi din mãtase(68) ºi brocart(69), rezemându-se [îmbrãcaþi]
în ele pe divane. Minunatã rãsplatã ºi minunat sãlaº!(70)

32. Spune-le lor(71) pilda a doi bãrbaþi: I-am dat Noi unuia dintre ei
douã grãdini cu viþã de vie, pe care le-am împrejmuit cu palmieri de
curmale, iar între ele am fãcut ogoare verzi.
33. Amândouã grãdinile au dat roadele lor ºi nu i-a lipsit lui nimic. ªi
am fãcut Noi sã curgã prin mijlocul lor un pârâu(72).

60) Cu companionii tãi.
61) Mulþumirea lui Allah.
62) Nu te întoarce de la ei privind spre alþii.
63) Nu da ascultare cererii lor de a face deosebire între ei ºi între cei sãraci.
64) Adevãrul este ceea ce mi-a revelat Preaînaltul.
65) Fiecare este liber sã procedeze dupã cum voieºte, Profetul având datoria

sã transmitã Mesajul ºi Allah urmând sã cearã socotealã.
66) Din pricina setei.
67) Infernul.
68) Mãtase subþire ºi finã.
69) Mãtase mai groasã.
70) Sunt Paradisul.
71) Dreptcredinciosului ºi necredinciosului.
72) Sau printre cele douã grãdini sau printre palmieri ºi viþa de vie.
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73) Stãpânul celor douã grãdini.
74) ªi alte felurite venituri în afara celor douã grãdini.
75) Umilindu-l pentru sãrãcia lui ºi lãudându-se cu bogãþia ºi cu gloria lui.
76) Înþelegând prin sprijinitori pe urmaºii sãi, slujitorii sãi ºi chiar clanul sãu.
77) Socotindu-se ºi pe sine veºnic.
78) Nu cred în Ziua Învierii ºi a Judecãþii ºi Rãsplãþii.
79) Decât aceastã grãdinã.
80) Blamându-l pentru necredinþa lui.
81) Care a fãcut din pãmânt plantele, iar din ele a fãcut hrana, din care se

formeazã lichidul seminal.
82) Ca recunoaºtere a faptului cã tot ceea ce este bun în ea se datoreazã

voinþei ºi graþiei lui Allah.
83) Recunoaºtere a faptului cã tot ceea ce ai realizat s-a fãcut cu ajutorul lui

Allah.
84) Nisip sau pãmânt arid pe care alunecã piciorul.
85) Sã nu mai ajungi la ea sãpând sau în alt fel.

34. ªi a avut el(73) ºi alte roade(74) ºi i-a zis semenului sãu, când stãtea
de vorbã cu el(75): "Eu am mai multã avere decât tine ºi sunt mai
puternic, [cãci am] mai mulþi sprijinitori!"(76)

35. A intrat în grãdina lui, pãcãtuind faþã de sine însuºi [prin
necredinþa sa] ºi a zis: "Nu cred cã aceasta va pieri vreodatã(77)

36. ªi nu cred cã Ceasul va veni(78). Iar de voi fi adus la Domnul meu,
voi gãsi [loc] ºi mai bun decât ea(79), în schimb!"
37. ªi i-a zis semenul sãu(80), stând de vorbã cu el: "Oare nu crezi tu
în Acela care te-a creat pe tine din þãrânã, apoi dintr-o picãturã ºi la
urmã þi-a dat þie chip de bãrbat?(81)

38. În ce mã priveºte, Allah este Domnul meu ºi nu-I fac Domnului
meu pe nimeni asociat".
39. Când ai intrat în grãdina ta spunând: "Ce voieºte Allah [se împli-
neºte]!(82) Nu este putere decât numai la Allah!"(83) Iar dacã mã vezi pe
mine cu mai puþinã avere ºi cu mai puþini copii decât tine,
40. S-ar putea întâmpla ca Domnul meu sã-mi dea ceva mai bun
decât grãdina ta ºi sã trimitã asupra ei nenorocire din cer, încât sã
devinã un pãmânt lunecos(84),
41. Ori apa ei sã se ducã aºa de adânc, încât n-o s-o mai poþi
scoate"(85).
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86) Distruse, încât n-a mai rãmas nimic din ele.
87) Metaforã pentru regret ºi mâhnire.
88) Nici un grup, adicã pe nimeni.
89) În locul acela, adicã locul nenorocirilor ºi încercãrilor.
90) Celor care Îl sprijinã.
91) A repeziciunii cu care ea trece.
92) El le creeazã ºi le face sã piarã. Pilda vieþii lumeºti se referã la caracterul

ei trecãtor. Ea este ca apa care pogoarã din cer ºi dã viaþã pãmântului, fãcându-l
sã se umple de plante ºi de flori, pentru ca apoi sã se usuce ºi sã se transforme în
niºte tulpini uscate pe care le împrãºtie vânturile.

93) Îi vom urni din locurile lor ºi-i vom preschimba în pulbere.
94) Fãrã nici un fel de construcþii, pomi sau obstacole pe el.
95) Pentru judecatã.
96) Adicã fãrã avere ºi fãrã copii.
97) Aþi tãgãduit cã vã vom învia.
98) Termenul pentru înfãptuirea promisiunii de a vã învia, judeca ºi rãsplãti.
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42. ªi roadele lui au fost înconjurate [de mânia lui Allah](86), iar el a
rãmas frângându-ºi mâinile(87) pentru ceea ce cheltuise pentru ea ºi
[via] era distrusã cu totul pe proptelele ei. ªi atunci a zis el: "Ce bine
ar fi fost dacã eu nu-I fãceam Domnului meu nici un asociat!"
43. ªi n-a avut el nici o ceatã(88) care sã-l ajute împotriva [pedepsei]
lui Allah ºi nici el însuºi nu ºi-a putut fi de nici un ajutor.
44. Acolo(89) ocrotirea vine numai de la Allah, [Ocrotitorul] Adevãrat.
El dã cea mai bunã rãsplatã ºi urmarea cea mai bunã(90).
45. ªi dã-le lor pilda vieþii lumeºti(91). Ea este asemenea apei pe care
Noi o trimitem din cer ºi se amestecã plantele pãmântului cu ea, apoi
se transformã ele în fân uscat pe care-l împrãºtie vântul. Iar Allah este
cu putere asupra tuturor lucrurilor(92).
46. Averea ºi copiii sunt podoaba vieþii celei lumeºti, însã [lucrurile]
care rãmân sunt faptele bune ce vor avea la Domnul tãu mai bunã
rãsplatã ºi mai dãtãtoare de nãdejde vor fi ele.
47. ªi într-o zi vom face Noi sã plece munþii din loc(93) ºi vei vedea
pãmântul neted(94) ºi-i vom aduna pe toþi(95), fãrã sã lãsãm pe nici unul
dintre ei.
48. ªi ei vor fi aºezaþi dinaintea Domnului tãu în rând. "Iatã cã aþi
venit la Noi precum v-am creat pe voi dintru întâi(96), cu toate cã aþi
pretins(97) cã Noi nu vom împlini fãgãduinþa Noastrã!"(98)
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99) De faptele rele înscrise în ea.
100) Scris în filele ei tot ceea ce au sãvârºit.
101) Înscriind ceea ce nu a sãvârºit sau sporindu-i pedeapsa.
102) Schimbarea lui Allah cu Iblis.
103) Pe Iblis ºi pe urmaºii sãi.
104) ªi dacã Eu nu i-am luat ca ajutoare la creaþie, cum de îi luaþi voi ca

asociaþi pentru a-i adora?
105) Allah Preaînaltul.
106) Ca sã vã ajute, sã vã salveze din situaþia în care sunteþi.
107) Între idoli ºi adoratorii lor.
108) Loc de pieire, adicã Infernul.
109) Adicã Infernul.
110) Împotriva Adevãrului, folosindu-se de minciunã.
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49. ªi cartea [fiecãruia] va fi pusã dinaintea [lui cu faptele sale]! Îi vei
vedea pe pãcãtoºi înfricoºaþi de ceea ce se aflã în ea(99). ªi vor grãi ei:
"Vai nouã! Ce-i cu aceastã carte care nu a lãsat nimic nepomenit, nici
cel mai mic, nici cel mai mare pãcat?!" ªi ei vor afla dinaintea lor(100)

tot ceea ce au sãvârºit ºi nu-l va nedreptãþi Domnul tãu pe nici
unul!(101)

50. ªi când Noi le-am spus îngerilor: "Prosternaþi-vã dinaintea lui
Adam!", s-au prosternat ei, afarã de Iblis care era dintre djinni ºi nu
s-a supus poruncii Domnului sãu. Îi luaþi voi pe el ºi pe urmaºii lui
drept ocrotitori în locul Meu, când ei vã sunt vouã duºmani? Acesta
este rãu schimb pentru nelegiuiþi!(102)

51. Eu nu i-am luat ca martori(103) la crearea cerurilor ºi a pãmântului
ºi nici la crearea lor înºiºi, cãci eu nu i-am luat pe cei care amãgesc la
rãtãcire ca ajutor!(104)

52. ªi într-o zi va zice El(105): "Chemaþi-i voi pe aceia care aþi pretins
cã sunt asociaþii Mei!"(106) ªi-i vor chema, însã ei nu le vor rãspunde ºi
vom pune între ei(107) un loc de pierzare(108).
53. Nelegiuiþii vor vedea focul(109) ºi vor ºti cã vor intra în el, dar nu
vor afla scãpare de el.
54. Noi tâlcuim în acest Coran tot felul de pilde pentru oameni, însã
omul este cel mai certãreþ(110) [dintre toate fiinþele].
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111) Adicã pe politeiºtii de la Mekka ºi pe toþi aceia care semãnau cu ei.
112) În Allah Preaînaltul ºi sã renunþe la idolatrie.
113) Coranul ºi Adevãrul limpede sau Profetul.
114) Pentru pãcatele anterioare.
115) Adicã neamurile anterioare care nu au crezut ºi care au fost nimicite.
116) Pedeapsa din Ziua de Apoi.
117) Nu-i trimitem înainte de pogorârea pedepsei decât pentru a le anunþa

veºti bune celor care cred ºi pentru a-i avertiza pe cei care nu cred.
118) Cum ar fi cererea de a face minuni.
119) Au luat în derâdere semnele lui Allah în legãturã cu pedeapsa.
120) Poate fi înþeleasã ºi surzenia.
121) Pãcatele sãvârºite.
122) Ziua Învierii.
123) Scãpare, salvare.
124) Ale neamurilor 'Ad, Thamud ºi celelalte.
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55. ªi ce altceva îi împiedicã pe oameni(111) sã creadã(112), dupã ce
le-a venit cãlãuzirea(113), ºi sã cearã iertare Domnului lor(114), decât cã
ei vor afla soarta înaintaºilor(115) sau sã se afle faþã în faþã cu
chinul?(116)

56. Iar Noi nu trimitem profeþi decât ca vestitori de bine ºi ca preve-
nitori(117), însã cei care nu cred, se ceartã, [venind cu temeiuri de-
ºarte(118), încercând] sã tãgãduiascã Adevãrul, ºi iau în derâdere
semnele Mele ºi cele cu care au fost preveniþi(119).
57. ªi cine este mai nelegiuit decât acela cãruia i s-au vestit semnele
Domnului sãu, însã el le întoarce spatele ºi uitã ce au sãvârºit mâinile
lui mai înainte? Noi am pus peste inimile lor acoperãminte, ca sã nu-l
înþeleagã ºi în urechile lor o greutate(120). Chiar dacã tu îi vei chema
spre calea cea bunã, ei nu vor putea - aºadar - sã fie niciodatã bine
cãlãuziþi!
58. Domnul tãu este Iertãtor [Al-Ghafur] ºi Dãtãtor de Îndurare. De
ar voi El sã-i piardã pentru ceea ce ei au agonisit(121), le-ar grãbi lor
osânda, însã ei au un soroc(122) ºi nu vor afla adãpost(123) de el.
59. ªi am nimicit Noi cetãþile acelea(124) pentru cã [neamurile lor] au
sãvârºit nelegiuiri ºi am rânduit Noi un timp pentru nimicirea lor.
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125) Locul unde se întâlnesc cele douã mãri ºi unde îl voi gãsi pe Al-Khidr.
Prin cele douã mãri se poate înþelege, golfurile Al-Aqaba ºi Suez, între care se
întinde Peninsula Sinai, în care Moise ºi israeliþii au petrecut mulþi ani în
peregrinãrile lor.

126) A celor douã mãri.
127) Adicã de locul unde au uitat peºtele.
128) Pe canalul acela acoperit, de forma unui tunel fãrã nici o ieºire la

suprafaþa pãmântului.
129) Moise.
130) Locul în care peºtele a fugit prin canal spre mare.
131) Locul în care trebuie sã ne întâlnim cu Al-Khidr [omul evlavios].
132) Numele lui nu este menþionat în Coran, dar tradiþia islamicã îl numeºte

Al-Khidr.
133) Profeþie.
134) Al-Khidr.
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60. [Adu-þi aminte] când Moise i-a zis slujitorului sãu: "Nu mã voi opri
pânã ce nu vom ajunge la întâlnirea celor douã mãri(125), chiar dacã
voi umbla ani îndelungaþi!"
61. ªi când au ajuns ei la întâlnirea lor(126), au uitat peºtele lor ºi el a
apucat nestingherit drumul lui cãtre mare, printr-un canal.
62. ªi când au trecut ei [de locul acela](127), i-a zis slujitorului sãu:
"Adu-ne mâncarea, cãci ne-a ajuns oboseala din pricina mersului
nostru!"
63. I-a rãspuns: "Vezi tu, când ne-am adãpostit lângã stâncã, eu am
uitat peºtele. ªi nu m-a fãcut sã uit ºi sã nu-þi mai pomenesc de el
decât numai ªeitan, iar el a apucat drumul spre mare, într-un mod
ciudat!"(128)

64. A zis(129): "Acesta(130) este ceea ce cãutãm noi!"(131) ªi s-au întors
dupã urmele lor.
65. ªi au gãsit ei un rob(132) dintre robii Noºtri, cãruia Noi i-am dãruit
îndurare(133), din partea Noastrã, ºi l-am învãþat ºtiinþã de la Noi.
66. Moise i-a zis: "Pot eu sã te urmez, astfel încât sã mã înveþi din
ceea ce tu ai învãþat, ca bunã cãlãuzire?"
67. I-a rãspuns(134): "Dar tu nu vei putea sã ai rãbdare cu mine!
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135) Lucrurile respingãtoare pentru aspectul lor aparent, dar al cãror tâlc
ascuns nu-þi este cunoscut.

136) Moise.
137) Al-Khidr.
138) Pe malul mãrii, cãutând o corabie.
139) Al-Khidr.
140) Moise.
141) Pentru cã am uitat condiþia pusã.
142) Nu face prea dificilã însoþirea ta de cãtre mine!
143) Dupã ce au ieºit din corabie pe uscat.
144) Ai ucis pe cineva care nu a ucis ca sã fie ucis.
145) Al-Khidr.
146) Moise.
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68. Cum ai putea tu sã rabzi ceea ce nu cuprinzi tu cu ºtiinþa?"(135)

69. I-a rãspuns(136): "Dacã Allah voieºte, mã vei afla tu rãbdãtor ºi nu
mã voi împotrivi nici uneia dintre poruncile tale!"
70. ªi i-a zis(137): "Dacã mã urmezi, nu mã întreba despre nici un
lucru, câtã vreme nu-þi pomenesc nimic despre el!"
71. ªi au purces la drum amândoi(138). Dar când au urcat pe o
corabie, a gãurit-o el ºi atunci i-a zis [Moise]: "Ai gãurit-o pentru ca
sã-i îneci pe oamenii de pe ea? Tu ai sãvârºit un lucru foarte rãu!"
72. I-a rãspuns(139): "Nu am spus eu cã tu nu vei putea rãbda
împreunã cu mine?"
73. A zis(140): "Nu mã dojeni pentru ceea ce am uitat(141) ºi nu mã
împovãra cu prea mare greutate pentru treaba [asta a] mea!"(142)

74. ªi au pornit ei doi mai departe ºi au mers(143) pânã ce s-au
întâlnit cu un fecior, pe care el l-a ucis. I-a zis atunci [Moise]: "Ai ucis
un suflet nevinovat, ce nu a luat nici un suflet!(144) Ai sãvârºit un lucru
îngrozitor!"
75. I-a rãspuns [celãlalt](145): "Nu þi-am spus eu cã nu vei avea
rãbdare cu mine?"
76. I-a zis(146): "De te voi mai întreba despre ceva dupã aceasta, sã nu
mã mai þii în tovãrãºia ta! Acum ai dobândit de la mine îngãduinþa [de
a te despãrþi de mine]!"
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147) L-a mustrat cã nu a cerut o platã de care aveau mare nevoie.
148) Al-Khidr.
149) Pe care am gãurit-o.
150) În ceea ce priveºte corabia, aceasta aparþinea unor oameni sãrmani care

lucrau pe mare. ªi era un rege care lua cu forþa toate corãbiile, fãrã sã dea nimic
în schimbul lor. Eu am stricat-o pentru ca regele sã nu o ia când o s-o vadã,
deoarece ea devenea astfel improprie pentru navigaþie.

151) Pe care l-am ucis.
152) Prin uciderea lui.
153) Pentru a dispune de ea cu înþelepciune.
154) Nu am procedat dupã bunul meu plac, ci am împlinit porunca lui Allah

Preaînaltul.
155) "Cel cu douã coarne", poreclã, fiind o metaforã pentru putere ºi domi-

naþie. El a fost un rege pe care Allah l-a dãruit cu putere pe pãmânt ºi l-a înzestrat
cu capacitatea de a supune unele forþe ale Universului.

156) O, Muhammed!
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77. ªi au pornit mai departe pânã ce au ajuns la neamul unei cetãþi,
de la care au cerut mâncare, însã aceºtia nu au voit sã-i ospãteze. ªi
au gãsit în ea un perete ce stãtea sã se prãbuºeascã, iar el l-a
îndreptat. ªi [atunci] i-a zis [Moise]: "Dacã ai fi voit, ai fi obþinut o platã
pentru aceasta!"(147)

78. I-a rãspuns [celãlalt](148): "Aceasta este despãrþirea între mine ºi
între tine. Însã eu îþi voi vesti tâlcuirea celor pentru care tu nu ai avut
rãbdare!
79. În ce priveºte corabia(149), ea era a unor sãrmani care lucrau pe
mare ºi eu am voit sã o stric, pentru cã venea din urma lor un rege
care lua toate corãbiile, cu forþa(150).
80. Cât despre fecior(151), pãrinþii lui erau dreptcredincioºi ºi ne-a fost
teamã ca el sã nu le impunã lor nelegiuirea ºi necredinþa.
81. ªi am voit(152) ca Domnul lor sã le dea în schimb un altul mai
curat decât el ºi mai iubitor [faþã de ei].
82. În ce priveºte peretele, el aparþinea la doi copii orfani din acest
oraº, iar sub el se afla o comoarã pentru ei. Tatãl lor a fost un om
cuvios ºi Domnul tãu a voit ca atunci când ei vor ajunge la vârsta
bãrbãþiei sã-ºi scoatã comoara lor [ei înºiºi](153), ca milã de la Domnul
tãu. ªi nu am fãcut-o dupã socotinþa mea!(154) Aceasta este tâlcuirea
celor pentru care nu ai putut sã fii cu rãbdare!"
83. Ei te întreabã despre Dhu-l-Qarnayn(155). Spune(156): "Vã voi
pomeni vouã ceva despre el!"
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157) Locul cel mai îndepãrtat dinspre apus cunoscut de ei, pe care nu au
ajuns sã-l depãºeascã.

158) Ucigându-i.
159) Iertându-i.
160) Atât în aceastã lume cât ºi în Lumea de Apoi.
161) Noi ºtiam totul despre ei.
162) Care vorbeau - probabil - o limbã ciudatã, necunoscutã.
163) Numele a douã neamuri.
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84. Într-adevãr, Noi am întãrit puterea lui pe pãmânt ºi i-am dat lui
cãile ºi mijloacele pentru toate lucrurile.
85. ªi a urmat el astfel o cale
86. ªi când a ajuns la locul unde apune soarele(157), a aflat cã el
apune într-un izvor noroios ºi a gãsit lângã el un neam. ªi Noi i-am zis:
“O, Dhu-l-Qarnayn! Fie cã îi chinuieºti(158), fie cã te vei arãta binevoitor
faþã de ei!”(159)

87. A rãspuns: “Cât despre cel care este nelegiuit, pe acela îl vom
osândi, iar mai apoi se va întoarce la Domnul sãu ºi El o sã-l
pedepseascã asemenea cu un chin aspru,
88. Însã acela care crede ºi sãvârºeºte bine va avea parte(160) de cea
mai frumoasã rãsplatã ºi lui îi vom da porunci uºoare".
89. Apoi a purces pe o [altã] cale
90. ªi când a ajuns la locul unde rãsare soarele, a aflat cã el rãsare
peste un neam [de oameni] cãruia Noi nu le-am dat nici un
acoperãmânt [cu care sã se apere] de el.
91. Aºa a fost, iar Noi am cuprins cu ºtiinþa Noastrã tot ceea ce þinea
de ei(161).
92. Apoi el a urmat [o altã] cale
93. ªi când a ajuns între cei doi munþi, a gãsit dincolo de ei un neam
care nu pricepeau aproape nici o vorbã(162)

94. ªi au zis ei: "O, Dhu-l-Qarnayn! Yagog ºi Magog(163) fac stricãciune
în þarã! Putem noi sã-þi dãm þie un tribut pentru ca tu sã ridici o stavilã
între noi ºi între ei?"
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164) Dhu-l-Qarnayn.
165) Cu muncitori, meseriaºi ºi unelte.
166) Pentru a se aprinde focul.
167) Pentru a se suda cu fierul ºi a se consolida construcþia.
168) Neamul Yagog ºi Magog.
169) Din cauza înãlþimii ºi a netezimii lui.
170) Dhu-l-Qarnayn.
171) Acest baraj.
172) În legãturã cu ieºirea neamurilor Yagog ºi Magog, care se va întâmpla

cu puþin timp înainte de Ziua Judecãþii de Apoi.
173) În Ziua Învierii.
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95. A zis el(164): "Cele cu care m-a înzestrat Domnul meu sunt mai
bune [decât tributul vostru]! Aºadar, ajutaþi-mã cu puterea
[voastrã](165) ºi eu voi înãlþa o stavilã între voi ºi între ei!
96. Numai aduceþi-mi mie bucãþi de fier!" Apoi, când a umplut
deschizãtura dintre cei doi munþi, a zis: "Suflaþi!"(166) Apoi, când s-a
fãcut vãpaie, a zis: "Aduceþi-mi sã torn peste el aramã topitã!"(167)

97. Astfel n-au mai putut ei(168) sã se caþãre pe el(169), nici n-au mai
putut sã-l strãpungã.
98. [Apoi] a zis(170): "Aceasta(171) este îndurare de la Domnul meu!
Însã când va veni fãgãduinþa Domnului meu(172), îl va face pe el una
cu pãmântul, iar fãgãduinþa Domnului meu este adevãratã!"
99. ªi în Ziua aceea, îi vom lãsa sã se ridice ca valurile unii peste alþii
ºi se va sufla în trâmbiþã ºi-i vom aduna pe toþi(173).
100. ªi în Ziua aceea le vom înfãþiºa Noi Gheena de aproape
necredincioºilor,
101. Ai cãror ochi au fost acoperiþi cu un vãl care-i împiedica sã-ºi
aminteascã de Mine ºi care nu puteau nici auzi.
102. Oare îºi închipuie cei care nu cred cã-i vor putea lua pe robii
Mei ca ocrotitori în locul Meu? Noi am pregãtit Gheena ca sãlaº
pentru necredincioºi!
103. Spune: "Voiþi sã vã vestim Noi care sunt aceia care vor avea cel
mai mult de pierdut din faptele lor?
104. Aceia a cãror râvnã în aceastã lume este rãtãcitã, în vreme ce
ei îºi închipuie cã fac bine,
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174) Din pricina necredinþei lor.
175) Nu se vor bucura de nici o consideraþie.
176) În limba arabã are sensul de Paradis, sau - ca în acest context - doar

partea din mijloc, mai ridicatã a Paradisului.
177) O, Muhammed!
178) O, Muhammed, oamenilor Scripturii ºi idolatrilor!
179) Conforme cu orânduiala lui Allah.
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105. Aceia care au tãgãduit semnele Domnului lor ºi întâlnirea cu El ºi
în deºert au fost faptele lor!(174) ªi nu le vom da lor în Ziua Învierii nici
o greutate"!(175)

106. Astfel, rãsplata acestora va fi Gheena, pentru cã nu au crezut ºi
au luat semnele Mele ºi pe trimiºii Mei în derâdere!
107. Însã aceia care cred ºi plinesc fapte bune vor avea ca sãlaº
grãdinile Firdawsului(176)

108. ªi în veci vor petrece în ele ºi nu vor dori nici o schimbare.
109. Spune(177): "Dacã marea ar fi cernealã pentru [scrierea] cuvin-
telor Domnului meu, marea s-ar isprãvi înainte de a se isprãvi
cuvintele Domnului meu, chiar dacã i-am aduce spre ajutor o [altã
mare] asemenea ei".
110. Spune(178): “Ci eu sunt doar un om, ca ºi voi! ªi mi s-a revelat
mie cã Domnul vostru este un Domn Unic! Acela care nãdãjduieºte
sã-L întâlneascã pe Domnul sãu sã sãvârºeascã fapte bune(179) ºi sã nu
asocieze pe nimeni altcineva la adorarea Domnului sãu!”
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1) În traducere Sura Mariei; Maryam fiind forma arabã a numelui Maria. Titlul
este luat dupã versetul 16 ºi urmãtoarele, în care apare povestirea despre Maria
ºi naºterea lui Isus.

2) Aceasta este singura surã care începe cu cinci litere; pentru litere vezi 2:1.
3) Tatãl lui Ioan Botezãtorul. Povestea despre Zaharia: "[Aceasta este] po-

vestirea despre îndurarea Domnului Tãu faþã de robul Sãu Zaharia": Aceasta
este istorisirea despre profetul Zaharia cu care Allah a fost milostiv ºi pe care l-a
fãcut îndurare pentru oameni. El L-a chemat pe Domnul sãu într-ascuns, zicând:
Doamne, oasele mele au slãbit, mi-a încãrunþit tot capul ºi am îmbãtrânit. Te-am
mai chemat ºi mai înainte ºi nu m-ai dezamãgit. Te chem ºi acum ºi Te rog sã nu
mã dezamãgeºti! Eu nu am copii ºi mã tem cã cei care se înrudesc cu mine sã nu
piardã religia. Soþia mea este stearpã ºi nu zãmisleºte. Dãruieºte-mi mie un ajutor
de la Tine, care sã mã moºteneascã pe mine ºi sã moºteneascã ºi neamul lui
Iacob, care este bunicul meu, în privinþa ºtiinþei ºi a profeþiei! ªi fã-l, Doamne,
supus ºi plãcut! ªi i-a venit veste de la Domnul sãu, care i-a grãit astfel: Zaharia,
îþi aducem vestea bunã cã vei avea un prunc ce se va numi Ioan ºi nu am mai
fãcut pe nimeni înainte de el care sã semene cu el ºi sã poarte numele sãu.
Zaharia s-a mirat de aceastã veste pe care i-a trimis-o Allah ºi a zis: Doamne, cum
sã am eu un prunc când soþia mea este stearpã ºi nu zãmisleºte, iar eu sunt un
moºneag aproape de sfârºitul vieþii? Rãspunsul lui Allah i-a venit astfel: Lucrul
acesta este neînsemnat pentru Mine. Nu te-am creat pe tine din nimic, Zaharia?
Îmi va fi mai uºor sã-þi dãruiesc un prunc decât Mi-a fost sã te creez pe tine.
Zaharia a zis: Doamne, dã-mi un semn din care sã înþeleg cã soþia mea a zãmislit
un prunc. I-a rãspuns lui: Semnul acesta va fi cã tu nu vei mai putea sã vorbeºti
cu oamenii vreme de trei zile, cu toate cã nu vei fi cuprins de nici o boalã. ªi
Zaharia a ieºit ca de obicei la templul sãu, dupã ce ºi-a pierdut glasul ºi le-a fãcut
oamenilor semn sã aducã laude lui Allah dimineaþa ºi seara. S-a nãscut Ioan, care
a crescut viguros, ºi Allah i-a poruncit sã ia cu putere ceea ce se aflã în Cartea
Sa ºi sã aplice aceastã învãþãturã cu hotãrâre, pe cât va putea mai bine. ªi l-a
dãruit Allah cu înþelepciune încã din copilãrie, dupã cum i-a dãruit lui milã,
îndurare ºi curãþenie. ªi a fost evlavios, împlinind ceea ce i-a poruncit Allah, faþã
de care era cu fricã, iar cu pãrinþii lui s-a arãtat iubitor, fãrã sã fie nici semeþ, nici
îndãrãtnic, nici nesupus. Allah l-a lãudat, l-a cinstit ºi s-a rugat pentru el, zicând:
Pacea a fost asupra lui în ziua când s-a nãscut ºi ea va fi asupra lui ºi în ziua când
va muri, ca ºi în Ziua Judecãþii de Apoi, când va fi înviat.
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19    SURAT MARYAM(1)

(Mekkanã [44]; 98 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Kaf, Ha', Ya' Ayn, Sad(2)

2. [Aceasta este] povestirea despre îndurarea Domnului tãu faþã de
robul Sãu Zaharia(3):
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4) I s-a rugat.
5) Urmaºii la cârmuirea religioasã a neamului, fiind nepãsãtori de religie.
6) Un fiu.
7) Care sã moºteneascã învãþãtura de la mine ºi înþelepciunea profeþiei.
8) În arabã Yahiya, care înseamnã "el trãieºte", nume ce sugereazã viaþa.
9) Zaharia.
10) Allah.
11) Zaharia.
12) Cã ea a zãmislit, pentru a-Þi aduce Þie mulþumire.
13) Allah.
14) Nu vei putea vorbi trei zile ºi trei nopþi, cu toate cã nu vei avea nici o

boalã în trup sau la limbã.
15) Zaharia.
16) Locul în care se ruga.

3. Când el L-a chemat(4) pe Domnul lui într-ascuns,
4. Zicând: "Doamne, oasele mele sunt slabe ºi capul mi s-a aprins de
cãrunteþe, dar nicicând eu nu am fost dezamãgit rugându-mã Þie!
Doamne,
5. Eu mã tem de urmaºii(5) mei de dupã mine, cãci muierea mea este
stearpã, deci dãruieºte-mi mie un urmaº(6) de la Tine,
6. Care sã mã moºteneascã pe mine ºi sã moºteneascã ºi neamul lui
Iacob!(7) ªi fã-l sã-Þi fie plãcut Þie, Doamne!"
7. "O, Zaharia, Noi îþi aducem buna vestire a unui prunc, al cãrui
nume fi-va Ioan(8), aºa cum nu am numit pe nimeni mai înainte de el!"
8. A zis(9): "Doamne, cum sã am eu un prunc, când muierea mea este
stearpã, iar pe mine bãtrâneþea mult m-a prea ajuns?"
9. A zis(10): "Aºa va fi! Cãci grãit-a Domnul tãu: Aceasta va fi neînsem-
natã faptã, dupã ce te-am creat pe tine, înainte de aceasta, fãrã ca tu
sã fi fost nimic!"
10. A zis(11): "Doamne, dã-mi mie un semn!"(12) ªi i-a rãspuns(13)

[atunci]: "Semnul tãu este cã nu vei vorbi cu nici un om vreme de trei
nopþi, mãcar cã tu eºti [om] întreg!"(14)

11. ªi a ieºit el(15) din altar(16) înaintea neamului sãu ºi le-a fãcut lor
semn sã aducã laude dimineaþa ºi seara.
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17) Tora.
18) Învaþã Tora cu stãruinþã ºi seriozitate!
19) De pãcate; binecuvântare.
20) De la Allah.
21) În Ziua de Apoi odatã cu celelalte fãpturi.
22) La rãsãrit de Ierusalim, ca sã nu fie împiedicatã de la adorare. Povestea

Mariei: Maria s-a izolat de neamul ei într-un loc situat la est de Ierusalim ºi a stat
într-o odaie. Allah l-a trimis la ea pe Gavriil cu înfãþiºarea unui bãrbat adevãrat,
dar când l-a vãzut, i-a fost teamã de el ºi i-a zis: Caut îndurare ºi apãrare de tine
la Cel Milostiv. Stai departe de mine, dacã eºti cuvios! Însã el i-a rãspuns: Allah m-
a trimis la tine ca sã-þi vestesc cã vei fi mama unui prunc curat ºi bun. Dar ea i-a
rãspuns uluitã: Cum sã am un prunc, când eu sunt fecioarã, nu m-a atins nici un
bãrbat ºi nu am preacurvit cu nimeni! El i-a rãspuns: Allah îþi vesteºte cã acest lucru
este uºor pentru El ºi cã voieºte sã-l facã pe pruncul tãu o minune pentru oameni
ºi o îndurare din partea Sa faþã de ei. ªi lucrul este ca ºi înfãptuit de vreme ce l-
a hotãrât Allah. ªi l-a zãmislit Maria pe Isus ºi s-a mutat într-un loc departe de
lume. Când au apucat-o durerile facerii, se afla lângã trunchiul unui curmal ºi a zis
ea: Ce bine ar fi fost, dacã aº fi murit înainte de aceasta ºi lumea ar fi uitat de
mine ºi nu m-ar mai fi cunoscut! Dar pruncul i-a vorbit de sub ea, zicându-i: Allah
a fãcut mai jos de tine un pârâiaº din care sã bei ºi sã te speli ºi scuturã trunchiul
de curmal, iar din el vor cãdea lângã tine curmale coapte. Mãnâncã, bea ºi fii
încrezãtoare! Iar de vei vedea oameni, nu vorbi cu ei, ci spune-le lor numai atât:
I-am juruit lui Allah sã postesc ºi nu pot sã vorbesc... Apoi l-a luat Maria în braþe
pe pruncul ei, Isus, ºi a intrat în Ierusalim. Când au vãzut-o, oamenii i-au zis:
Maria, ai sãvârºit un pãcat îngrozitor! Tu semeni cu Aaron în privinþa credinþei.
Tatãl tãu nu a fost fãcãtor de rãu, iar mama ta nu a preacurvit. Maria a arãtat spre
Isus, fãrã sã scoatã un cuvânt, ca ºi când ar fi voit sã zicã: Vorbiþi cu el! Dar ei au
zis: Cum sã vorbim cu un prunc în scutece? Atunci le-a rãspuns Isus: Eu sunt un

19 • SURAT MARYAM

12. [ªi Noi am zis]: "O, Ioan, primeºte Cartea(17) întru putere!(18) ªi
i-am dãruit Noi înþelepciune, pe când el era încã un copil,
13. Ca ºi îndurare din partea Noastrã ºi curãþenie(19); ºi era el
cucernic
14. ªi iubitor faþã de pãrinþii lui; ºi nu era el semeþ, nici îndãrãtnic.
15. ªi pacea fi-va asupra lui(20) în ziua când se va fi nãscut el, ca ºi în
ziua când se va sfârºi ºi în ziua când va fi readus în viaþã(21) [din nou]!
16. Pomeneºte în Carte [Coranul] ºi de Maria, când ea s-a retras de la
neamul ei într-un loc spre rãsãrit(22)
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17. ªi a pus între ea ºi între ei un vãl! ªi atunci am trimis la ea Duhul
Nostru(23), care i s-a arãtat cu înfãþiºarea unui om adevãrat.
18. A zis ea: "Caut apãrare la Cel Milostiv faþã de tine! Dacã tu eºti
cuvios, [nu te apropia de mine]!"
19. I-a rãspuns el: "Eu sunt numai un trimis al Domnului tãu(24) ca
sã-þi vestesc un prunc curat!"
20. Însã ea a zis: "Cum sã am eu un prunc, dacã nu m-a atins nici un
bãrbat(25) ºi nici târfã nu sunt?"
21. I-a rãspuns el(26): "Aºa este! Dar Domnul tãu a zis: "Acesta pentru
Mine-i [un lucru] uºor! ªi-l vom face Noi un semn pentru oameni(27) ºi o
îndurare din partea Noastrã!(28) Acesta-i un lucru [de mult] hotãrât!"(29)

22. ªi ea l-a zãmislit ºi s-a retras cu el într-un loc depãrtat(30).
23. ªi-au apucat-o durerile lângã trunchiul unui curmal ºi a zis ea: "O,
de aº fi murit înainte de aceasta ºi cu totul de-aº fi fost uitatã!"(31)

24. Dar [un glas] a strigat-o(32) de sub ea, [zicându-i]: "Nu fi mâhnitã!
Domnul tãu a fãcut mai jos de tine un pârâiaº!

rob al lui Allah. El mi-a trimis Cartea Lui ºi m-a fãcut un profet binecuvântat,
poruncindu-mi sã împlinesc rugãciunea ºi milostenia toatã viaþa mea, sã fiu
cuviincios cu mama mea, Maria. ªi nu m-a fãcut pe mine trufaº, nici nesupus faþã
de Domnul meu ºi ticãlos. ªi mi-a dãruit mie liniºte ºi pace pentru tot cursul vieþii
mele, de la naºtere ºi pânã la moarte, precum ºi când Allah mã va aduce din nou
la viaþã în Ziua Învierii.

23) Gavriil.
24) Aºadar, nu trebuie sã te temi de mine.
25) Nu sunt cãsãtoritã cu nici un bãrbat.
26) Gavriil.
27) Un semn al atotputerniciei Creatorului lor.
28) Pentru tine, pentru cã þi-a fost datã tocmai þie aceastã cinste ºi pentru

neamul tãu prin buna lui cãlãuzire.
29) De cãtre Allah.
30) Pentru a se feri de clevetiri.
31) Un lucru uitat, de care sã nu-ºi aducã aminte nimeni.
32) Isus sau - dupã o altã interpretare - arhanghelul Gavriil.
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33) Allah a voit prin aceste douã minuni sã o consoleze pe Maria ºi sã-i arate
cã pruncul este cu adevãrat o îndurare pentru oameni. Astfel, prima datã a fãcut
sã curgã un pârâiaº în locul pârjolit de secetã, iar a doua oarã a fãcut ca trunchiul
uscat de curmal sã dea roade proaspete ºi coapte.

34) ªi el te va întreba.
35) Prin semne.
36) Aici cu sensul de "tãcere".
37) Profetul Aaron, de care te leagã atât rudenia cât ºi evlavia.
38) Spre pruncul Isus.
39) Înfãºat în scutece.
40) Evanghelia.
41) Mi-a hãrãzit mie sã fac bine, oriunde mã voi afla ºi sã transmit revelaþia

pentru mântuirea sufletelor ºi înfrângerea poftelor.
42) Rugãciunea este asociatã întotdeauna cu milostenia ºi acest lucru a fost

propovãduit ºi de profeþii de dinaintea Islamului.
43) Aici se terminã ce a grãit Isus în leagãn.
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25. ªi scuturã spre tine trunchiul de curmal, cãci el va lãsa sã cadã
lângã tine curmale proaspete coapte!(33)

26. Aºadar, mãnâncã, bea ºi fii fericitã [de copilul tãu]! Iar de vei
vedea tu vreun om(34), spune-i lui(35): "Eu i-am juruit Celui Milostiv un
post(36) ºi de aceea nu voi sta astãzi de vorbã cu nici un om!"
27. Apoi a venit cu el la neamul ei, purtându-l [în braþe]. ªi i-au zis ei:
"O, Maria, tu ai fãcut un lucru îngrozitor!
28. O, sorã a lui Aaron(37), tatãl tãu nu a fost un om [fãcãtor] de rãu,
iar mama ta nu a fost o târfã!"
29. Ea [Maria] a fãcut semn spre el(38), dar ei au zis: "Cum sã vorbim
cu acela care este un prunc de leagãn?"(39)

30. Dar el [pruncul] a zis: "Eu sunt robul lui Allah! El mi-a dãruit
Scriptura(40) ºi m-a fãcut profet!
31. ªi El m-a binecuvântat, oriunde aº fi(41), ºi mi-a poruncit
Rugãciunea [As-Salat] ºi Dania [Az-Zakat](42), cât voi trãi,
32. ªi bunãcuviinþã faþã de nãscãtoarea mea! ªi nu m-a fãcut pe
mine trufaº, nici ticãlos!
33. ªi pacea fie asupra mea în ziua în care m-am nãscut ºi în ziua în
care voi muri ºi în ziua în care voi fi adus la viaþã [din nou]!"(43)
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44) Unii dintre ei socotind cã este rodul preacurviei, alþii dintre ei socotind cã
este fiul lui Allah, alþii socotind cã este o întrupare a lui Allah.

45) Cum ºi-ar putea închipui cineva cã cel care are aceastã putere ar putea
avea nevoie de un fiu?

46) În primul rând, iudeii ºi creºtinii au avut pãreri diferite în legãturã cu Isus;
iar în al doilea rând, diferitele secte creºtine au emis interpretãri deosebite.

47) Evreii ºi creºtinii care sunt în divergenþã asupra lui Isus.
48) În vederea Judecãþii din Ziua de Apoi.
49) Dupã ce în aceastã lume au fost surzi ºi orbi.
50) În aceastã viaþã.
51) Din cauza indiferenþei ºi neputinþei de a auzi ºi a vedea.
52) Indiferenþi la ceea ce se va întâmpla cu ei în Viaþa de Apoi.
53) În Ziua Învierii, pentru rãsplatã.
54) Adevãrul despre Allah Cel Unic ºi nu a spus minciuni niciodatã.
55) Încercând sã-l facã sã renunþe la idoli ºi sã-l cheme la monoteism.
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34. [Spune, Muhammed]: "Acesta este Isus, fiul Mariei!" Aceasta este
povestea adevãratã de care ei se îndoiesc!(44)

35. Nu se cuvine ca Allah sã-ªi atribuie un fiu! Mãrire Lui! Dacã El
hotãrãºte un lucru, atunci El zice "Fii!", iar el este!(45)

36. Allah este Domnul meu ºi Domnul vostru. Adoraþi-L pe El ºi
acesta este un drum drept!
37. Dar sectele se ceartã între ele(46) ºi va fi vai pentru aceia care nu
cred(47), la vederea unei Zile cumplite!(48)

38. Cât de limpede vor auzi ºi vor vedea ei în Ziua când vor veni la
Noi(49)! Însã nelegiuiþii sunt astãzi(50) într-o rãtãcire de netãgãduit!(51)

39. Avertizeazã-i pe ei, [prevenindu-i] despre Ziua cãinþei când totul va
fi hotãrât, pentru cã ei sunt nepãsãtori(52) ºi nu cred!
40. Noi moºtenim cu adevãrat pãmântul cu toþi cei care sunt pe el ºi
la Noi se vor întoarce ei!(53)

41. ªi pomeneºte-l în Carte pe Avraam; el a fost un iubitor de
adevãr(54) ºi un profet!
42. Când i-a spus el tatãlui sãu(55): "O, tatã! Pentru ce te închini tu la
ceea ce nu aude, nu vede ºi nu-þi este de nici un folos?
43. O, tatã! Mi-a venit mie ºtiinþa care þie nu þi-a venit! Deci urmeazã-
mã ºi eu te voi cãlãuzi pe un drum drept!



409

44. O, tatã! Nu te închina la ªeitan(56), cãci ªeitan a fost rãzvrãtit
împotriva Celui Milostiv [Ar-Rahman]!
45. O, tatã! Mã tem sã nu te atingã o osândã de la Cel Milostiv(57) [Ar-
Rahman] ºi sã nu devii un aliat a lui ªeitan!”(58)

46. I-a rãspuns(59): "O, Avraam! Te lepezi tu de zeii mei? Dacã nu
încetezi, eu te voi alunga cu pietre! Pleacã departe de mine pentru
vreme îndelungatã!"
47. A zis(60): "Vei avea numai pace [din partea mea]! Mã voi ruga de
iertare la Domnul meu pentru tine, cãci El este binevoitor cu mine.
48. Eu mã despãrþesc de voi(61), ca ºi de ceea ce chemaþi voi în locul
lui Allah(62) ºi-L voi chema pe Domnul meu(63). Poate cã eu nu voi fi
nefericit(64) pentru chemarea Domnului meu!
49. ªi dupã ce s-a despãrþit de ei ºi de ceea ce adorau ei în locul lui
Allah, Noi i-am dãruit lui pe Isaac ºi pe Iacob(65) ºi din fiecare Noi am
fãcut un profet.
50. ªi le-am dãruit Noi din îndurarea Noastrã ºi i-am fãcut Noi sã fie
lãudaþi de oameni.
51. ªi pomeneºte-l în Carte pe Moise! El a fost ales ºi a fost un trimis
ºi un profet.
52. Noi l-am chemat din partea dreaptã a Muntelui Tor ºi l-am apro-
piat de Noi ca tainic(66)
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56) Prin adorarea idolilor.
57) Din cauzã cã te rãzvrãteºti împotriva Celui Milostiv ºi te aliezi cu duºmanul

Sãu.
58) Asociindu-te cu el ºi împãrþind cu el pedeapsa lui.
59) Tatãl sãu.
60) Avraam, tatãlui sãu.
61) Mã îndepãrtez de tine ºi de neamul tãu.
62) Idolii voºtri, prin chemare înþelegând adorare.
63) Mã voi închina numai Lui.
64) Dezamãgit.
65) Adicã, i-am fãcut Noi profeþi dintre fiii ºi nepoþii sãi.
66) Confident, cãci am vorbit cu el direct, fãrã mijlocitor.
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67) Fiul lui Avraam.
68) Profet anterior lui Noe.
69) Cinstea de a fi profet.
70) Cei menþionaþi în aceastã surã, de la Zaharia pânã la Idris.
71) Cu binefacerile sale religioase ºi nereligioase.
72) Adicã Iacob.
73) La auzirea acestui verset se recomandã prosternarea.
74) Vor avea parte de rãu ºi de pedeapsã.
75) Pentru abandonarea rugãciunilor ºi urmarea poftelor.
76) Întrucât El nu ºi-o încalcã.

53. ªi i l-am dãruit Noi, prin îndurarea Noastrã, pe fratele sãu
Aaron, ca profet.
54. ªi pomeneºte-l în Carte pe Ismail!(67) El a fost credincios fãgãdu-
inþei sale, ºi a fost el un trimis ºi un profet.
55. El a poruncit neamului sãu Rugãciunea [As-Salat] ºi Dania [Az-
Zakat] ºi a fost pentru Domnul sãu un rob plãcut.
56. ªi pomeneºte-l în Carte pe Idris! El a fost iubitor de adevãr ºi
profet!(68)

57. ªi Noi l-am ridicat pe o treaptã înaltã(69).
58. Aceºtia(70) sunt cei de care Allah s-a îndurat(71) dintre profeþi, din
urmaºii lui Adam, din aceia pe care Noi i-am purtat cu Noe, din
urmaºii lui Avraam ºi ai lui Israel(72) ºi din aceia pe care Noi i-am
cãlãuzit ºi i-am ales. Iar când versetele Celui Milostiv li se recitau, ei
cãdeau prosternându-se, plângând(73)

59. ªi le-au urmat lor urmaºi care s-au lepãdat de rugãciune ºi s-au
luat dupã pofte, iarã ei se vor afla în pierdere(74),
60. Afarã de aceia care se vor cãi(75), vor crede ºi vor împlini fapte
bune, cãci aceºtia vor intra în Rai ºi nu vor fi nedreptãþiþi nicicum,
61. În grãdinile Edenului, pe care Cel Milostiv le-a fãgãduit robilor Sãi
- [ºi ei au crezut în aceastã fãgãduinþã] nevãzutã - cãci fãgãduinþa Lui
se va împlini(76).
62. Ei nu vor auzi în ele [nici un fel de] vorbe deºarte, ci numai
"Pace!" ªi ei vor avea în ele hrana lor, dimineaþa ºi seara.

19 • SURAT MARYAM
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77) Cel descris.
78) Aceºtia sunt îngerii care se adreseazã lui Muhammed.
79) Rãspuns dat idolatrilor care pretindeau cã arhanghelul Gavriil l-ar fi pãrãsit

pe Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
80) Ale lui Allah.
81) Semen sau egal cu El.
82) Necredinciosul care tãgãduieºte învierea.
83) În Ziua de Apoi fiecare va trece pe podul Sirat aflat deasupra Iadului,

fiecare va vedea focul dar nu vor cãdea decât cei pãcãtoºi ºi necredincioºi.
84) Ei nu vor putea sã treacã dincolo de Infern.

63. Acesta este Raiul(77) pe care Noi îl dãm ca moºtenire robilor
Noºtri care sunt evlavioºi.
64. Noi(78) nu pogorâm decât la porunca Domnului tãu(79). Ale Lui(80)

sunt toate care se aflã dinaintea noastrã ºi care se aflã înapoia
noastrã ºi cele care se aflã între acestea. ªi Domnul tãu nu uitã
niciodatã!
65. El este Stãpânul cerurilor ºi al pãmântului ºi al celor ce se aflã
între cele douã. Adorã-L pe El ºi fii statornic în adorarea Lui! Oare
mai ºtii tu pe altcineva cu asemenea nume?"(81)

66. ªi zice omul(82): "Oare dacã am murit, voi mai fi eu iarãºi adus
înapoi la viaþã?"
67. Dar oare nu-ºi aduce omul aminte cã Noi l-am creat mai înainte,
dupã ce el nu fusese nimic?
68. Pe Domnul tãu! Îi vom aduna pe ei ºi pe ºeitani, apoi îi vom
aduce pe ei în genunchi, de jur împrejurul Gheenei.
69. Apoi îi vom scoate Noi din fiecare grup pe aceia care au fost cei
mai înverºunaþi împotriva Celui Milostiv.
70. Apoi, Noi ºtim cel mai bine care dintre ei meritã sã fie arºi.
71. ªi nu se aflã nimeni printre voi care sã nu treacã pe acolo(83).
Aceasta este o hotãrâre nestrãmutatã a Domnului tãu.
72. Dupã aceea, îi vom mântui Noi pe cei care au fost cu fricã, iar
pe cei nelegiuiþi îi vom lãsa acolo în genunchi(84).
73. ªi când li se citesc versetele Noastre cele limpezi, zic aceia care
nu cred cãtre aceia care cred: "Care din cele douã grupuri are o
situaþie mai bunã ºi o tovãrãºie mai plãcutã?"

19 • SURAT MARYAM
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85) Allah le dã lor rãgaz pânã la întâlnirea cu Domnul lor ºi pânã la sosirea
sorocului, când vor vedea fie o pedeapsã în timpul vieþii - cum este uciderea,
luarea în captivitate ºi umilinþa - aºa cum s-a întâmplat în bãtãlia de la Badr - fie
pedeapsa din Ziua Învierii.

86) Are mai puþine ajutoare.
87) Faptele ale cãror foloase rãmân.
88) Urmare ºi întoarcere.
89) În Viaþa de Apoi.
90) Pentru cã el nu poate sã cunoascã acest lucru decât prin una din aceste douã

cãi.
91) Ca rãsplatã din pricina batjocurii.
92) Averea ºi copiii îi vom lua de la el, iar el va veni în Ziua Învierii singur,

fãrã nimeni ºi nimic care i-ar putea fi de ajutor.

19 • SURAT MARYAM

74. Dar câte neamuri care îi întrec pe ei ca avere ºi ca înfãþiºare am
nimicit Noi înaintea lor?!
75.  Spune: “Acelora care sunt în rãtãcire Cel Milostiv le va prelungi
zilele pentru un timp, pânã ce ei vor vedea fie chinul, fie Ceasul [cu
care ei sunt ameninþaþi](85). Atunci vor ºti ei cine are loc mai rãu ºi cine
este mai slab în oºteni(86).
76. Allah va spori cãlãuzirea celor care sunt bine cãlãuziþi, iar faptele
bune care rãmân(87) vor avea mai bunã rãsplatã de la Domnul tãu ºi o
mai bunã urmare(88).
77.  L-ai vãzut pe acela care nu a crezut în versetele Noastre ºi a zis
"Mi se vor dãrui mie(89) neîndoielnic avere ºi copii?"
78. Oare a pãtruns el Necunoscutul sau a încheiat el un legãmânt cu
Cel Milostiv?(90)

79. În nici un caz! Iar Noi vom scrie ceea ce spune ºi-i vom spori Noi
chinul(91)

80. Noi vom lua de la el moºtenire ceea ce spune el(92) ºi va veni la
Noi singur.
81. Ei ºi-au fãcut alþi zei în locul lui Allah, ca sã le fie lor apãrãtori
[împotriva pedepsei].
82. Dar dimpotrivã! [Aceºti zei] se vor lepãda de adorarea lor ºi le
vor fi lor duºmani.
83. Tu nu ai vãzut cã Noi am trimis ºeitanii asupra necredincioºilor ca
sã-i aþâþe pe ei cu furie?
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93) Cu pedeapsa, pentru a curãþi pãmântul de ei.
94) Asemeni cãlãreþilor care vin la regii lor pentru a-ºi primi darurile.
95) Nu vor putea mijloci decât acei credincioºi cãrora Allah le va îngãdui,

pentru faptele bune pe care le-au sãvârºit, cum sunt profeþii, martirii etc.
96) Creºtinii, evreii ºi arabii pãgâni.
97) Adicã Isus, Ezra ºi îngerii.
98) Fãrã nici un fel de slujitori sau sprijinitori sau de cei care au pretins cã le

vor fi mijlocitori.
99) Cu fricã de pedeapsa lui Allah.
100) Neamul Qurayº, care refuzã sã primeascã Adevãrul.
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84. Deci nu te grãbi împotriva lor!(93) Noi þinem socoteala precisã [a
tuturor faptelor lor].
85. În Ziua în care îi vom aduna pe cei cu fricã la Cel Milostiv, venind
grupuri,(94)

86. ªi-i vom mâna pe nelegiuiþi cãtre Gheena ca [pe o turmã] la
adãpãtoare,
87. Ei nu vor putea mijloci, afarã de aceia care au fãcut un legãmânt
faþã de Cel Milostiv!(95)

88. ªi ei(96) zic: "Cel Milostiv ºi-a luat un fiu!"(97)

89. Voi spuneþi un lucru cumplit!
90.  Aproape cã cerurile se crapã de aceste [vorbe], pãmântul se
despicã ºi munþii se prãbuºesc în fãrâme,
91. Pentru cã ei Îi atribuie Celui Milostiv un fiu,
92. În vreme ce nu se cuvine ca Cel Milostiv sã-ºi ia un fiu!
93. Toþi cei care se aflã în ceruri ºi pre pãmânt vor veni la Cel
Milostiv ca robi,
94.  El i-a socotit ºi i-a numãrat pe ei bine.
95. ªi fiecare dintre ei va veni la El în Ziua Învierii singur(98).
96. Acelora care cred ºi sãvârºesc fapte bune Cel Milostiv le va arãta
iubire.
97. ªi Noi l-am fãcut uºor, în limba ta, pentru ca tu sã-i binevesteºti
prin el pe cei cu fricã(99) ºi sã previi prin el un neam neînduplecat(100).
98. ªi câte neamuri am nimicit Noi înainte de ei! Mai simþeºti vreun
singur [om] din ele? Sau mai auzi tu cea mai micã ºoaptã a lor?
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1) Numitã astfel dupã literele respective care apar în versetul (1); Vezi 2:1 ºi
nota. Se spune cã este unul dintre numele sau epitetele Profetului, iar dupã o altã
interpretare ar însemna "Ei, omule!" într-un vechi idiom arab.

2) Pentru ca tu sã te osteneºti din pricina regretului pentru ei ºi pentru
necredinþa neamului tãu; "nefericit" cu sensul de "obosit".

3) Toate sunt sub autoritatea Lui, fãrã sã se poatã schimba nimic fãrã voia Sa.
4) Cum ar fi gândurile, cãci cunoaºterea Lui cuprinde totul, adicã atât ceea ce

este vizibil, cât ºi ceea ce este ascuns ºi tãinuit.
5) Cele nouãzeci ºi nouã de epitete.
6) La foc.

20    SURAT TA-HA(1)

(Mekkanã [45]; 135 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ta, Ha.
2. Noi nu þi-am pogorât Coranul pentru ca tu sã fii nefericit(2),
3. Ci ca o vestire pentru acela care se teme [de Allah],
4. [ªi ca] o revelaþie de la Acela care a creat pãmântul ºi cerurile cele
înalte.
5. Cel Milostiv care s-a aºezat pe Tron,
6. Ale Lui sunt cele din ceruri ºi cele de pre pãmânt, precum ºi cele
care se aflã între cele douã ºi sub þãrânã(3).
7. ªi dacã tu rosteºti vorbele cu glas tare, El ºtie, [neîndoielnic], taina
ºi ceea ce este chiar ºi mai ascuns(4).
8. Allah! Nu existã altã divinitate în afarã de El! Ale Lui sunt numele
cele mai frumoase!(5)

9. Oare ai aflat tu istoria lui Moise?
10. Când a vãzut el un foc ºi a zis cãtre familia lui: „Rãmâneþi [aici]!
Eu vãd un foc! Poate cã o sã vã aduc un tãciune de la el sau voi afla
la foc cãlãuzire!”.

11. ªi când a ajuns la el(6), a fost el strigat: „O, Moise!
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7) Pentru proorocire.
8) Numai pe Mine.
9) Pentru a Mã pomeni pe Mine cu inima, cu limba ºi cu toatã fiinþa ta.
10) De la credinþa la sosirea acestui Ceas, adicã a Învierii.
11) Moise.
12) Allah.
13) Allah.
14) Îl vom face din nou toiag, cum a fost iniþial.
15) Porneºte cãtre el ºi cheamã-l sã se închine Mie, avertizându-l asupra rãzbu-

nãrii Mele.
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12. Eu sunt Stãpânul tãu! Scoate-þi încãlþãrile tale, cãci tu te afli în
valea cea sfântã, Tuwa!
13. Eu te-am ales(7), deci ascultã la ceea ce þi se reveleazã!
14. Eu sunt Allah ºi nu existã altã divinitatea în afarã de Mine! Aºadar,
venereazã-Mã(8) ºi împlineºte Rugãciunea [As-Salat], pentru pomenirea
Mea!(9)

15. Ceasul va sosi - de-abia îl mai þin ascuns - pentru ca fiecare suflet
sã fie rãsplãtit dupã cum se osteneºte!
16. ªi sã nu te abatã de la el(10) acela care nu crede în el ºi urmeazã
poftei sale, pentru ca sã nu pieri!
17. Dar ce este aceea din [mâna ta] dreaptã, Moise?”
18. A rãspuns el(11): „Acesta este toiagul meu, pe care mã sprijin ºi cu
care scutur frunze pentru oile mele ºi de la care mai am ºi alte
foloase”.
19. A zis(12): „Aruncã-l, Moise!”
20. L-a aruncat ºi iatã-l [preschimbat într-] un ºarpe ce se târa.
21. A zis(13): „Ia-l, fãrã sã te temi, cãci Noi îl vom readuce la prima sa
stare!(14)

22. ªi strânge mâna ta la subsuoarã! Ea va ieºi albã, fãrã nici o
vãtãmare – o altã minune,
23. Pentru ca sã-þi arãtãm [ºi altele] din minunile Noastre cele mai
mari!
24. ªi purcede tu cãtre Faraon,(15) cãci el întrece orice mãsurã!”
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16) Moise.
17) Pentru a pãtrunde mesajul în inima mea.
18) Pentru a putea vorbi în limba lui Faraon.
19) Care sã mã ajute în transmiterea mesajului.
20) La transmiterea mesajului.
21) Cunoscându-ne foarte bine.
22) Allah.
23) Am fãcut ca tu sã fii iubit de oameni.
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25. A zis(16): „Doamne, deschide-mi mie pieptul(17)

26. ªi uºureazã-mi mie lucrul [ce trebuie sã-l împlinesc]

27. ªi dezleagã-mi nodul limbii mele,(18)

28. Pentru ca ei sã priceapã vorbele mele!

29. ªi dã-mi mie un sfetnic din familia mea,(19)

30. Pe Aaron, fratele meu,

31. Sporind prin el forþa mea

32. ªi fã-l pe el pãrtaº la lucrul meu,(20)

33. Pentru ca noi sã Te lãudãm mereu

34. ªi sã Te pomenim mereu!

35. Iar Tu întotdeauna ne-ai vãzut pe noi, [ºtiind astfel tot ceea ce noi
facem]!”(21)

36. A zis(22): „Cererea ta a fost împlinitã, Moise!

37. ªi Noi þi-am mai dãruit graþia Noastrã ºi altã datã,

38. Când i-am revelat mamei tale ceea ce a fost revelat:

39. „Aºeazã-l pe el într-un sicriaº ºi aruncã-l pe el în valuri, pentru ca
apoi apa fluviului sã-l arunce la mal, de unde îl va lua un duºman al
Meu ºi duºman al lui!” ªi am pogorât asupra ta dragostea Mea [ºi sã fi
iubit ºi de ceilalþi], pentru ca tu sã fii crescut sub ochii Mei.(23)
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24) Sã-l alãpteze.
25) Un egiptean din neamul lui Faraon, când a venit în ajutorul unui israelit.
26) În compania profetului ªuayb.
27) Te-am fãcut profet onorat ºi binecuvântat.
28) Porunca este adresatã lui Moise ºi lui Aaron.
29) De pedeapsa Mea.
30) Moise ºi Aaron.
31) ªi sã porunceascã uciderea noastrã.
32) Allah.
33) Slobozeºte-i din robie.
34) Faraon.
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40. ªi iatã cum sora ta mergea, [urmându-te], ºi a zis ea: „Sã vã arãt
eu pe cineva care sã-l întreþinã(24) ºi sã-l creascã?” ªi te-am înapoiat
Noi mamei tale, pentru ca ea sã se bucure ºi sã nu mai fie mâhnitã!
[ªi atunci când] ai ucis un suflet(25), Noi te-am mântuit de întristare. ªi
te-am încercat Noi în fel ºi chip. Apoi tu ai rãmas ani în ºir printre
neamul din Madyan(26). Apoi ai venit [aici], aºa cum a fost orânduiala,
Moise!

41. ªi te-am ales Eu pentru [slujirea] Mea(27).

42. Pleacã tu împreunã cu fratele tãu, cu minunile Mele, ºi sã nu
încetaþi sã Mã pomeniþi pe Mine!

43. Duceþi-vã la Faraon(28), cãci el a întrecut orice mãsurã!

44. ªi spuneþi-i lui vorbe blânde! Poate cã el îºi va aduce aminte sau
se va teme!”(29)

45. Au zis ei(30): „Doamne, ne e fricã sã nu ne pedepseascã degrabã
ºi sã nu întreacã mãsura”.(31)

46. A zis(32): „Nu vã fie fricã! Eu sunt lângã voi. Aud ºi vãd.
47. Deci mergeþi la el ºi ziceþi: “Noi suntem solii Domnului tãu.
Trimite-i pe fiii lui Israel împreunã cu noi ºi nu-i mai chinui!(33) Venim
la tine cu un semn de la Domnul tãu. Pacea asupra aceluia care
urmeazã calea cea dreaptã!
48. Ni s-a revelat nouã cã osânda este pentru acela care tãgãduieºte
credinþa ºi îi întoarce spatele”!
49. Atunci a zis(34): „ªi cine este Domnul vostru, Moise?”
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35) Moise.
36) L-a cãlãuzit cãtre ceea ce îi este de folos.
37) Faraon.
38) Moise.
39) Tabla pãstratã.
40) Aºternut sau pat.
41) Din ele.
42) Din pãmânt.
43) L-am creat pe strãmoºul vostru Adam.
44) Lui Faraon.
45) Sã creadã în Allah Cel Unic.
46) Faraon.
47) Moise.
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50. I-a rãspuns el(35): „Domnul nostru este acela care a dat fiecãruia
firea sa ºi apoi l-a cãlãuzit”.(36)

51. Atunci l-a întrebat(37): „ªi ce spui despre neamurile cele vechi?”
52. I-a rãspuns(38): „ªtiinþa despre ele se aflã la Domnul meu într-o
carte(39). Domnul meu nu greºeºte ºi nu uitã.
53. El este acela care v-a fãcut pãmântul ca leagãn(40) ºi v-a fãcut
vouã pe el drumuri ºi a pogorât apa din cer." ªi prin ea am fãcut sã
rãsarã soiuri de felurite plante.
54. Mâncaþi ºi lãsaþi sã pascã vitele voastre!(41) Întru aceasta sunt
semne pentru cei dãruiþi cu minte.
55. Din el(42) v-am creat(43), în el vã vom întoarce ºi din el vã vom
scoate încã o datã”.
56. ªi i-am arãtat Noi(44) toate semnele Noastre, însã el le-a tãgãduit
ºi nu a voit [sã creadã].(45)

57. ªi a zis el(46): „Ai venit la noi ca sã ne scoþi din pãmântul nostru cu
vrãjile tale, Moise!
58. Îþi vom aduce ºi noi vrãji asemenea lor. Deci hotãrãºte între noi ºi
tine o întâlnire de la care sã nu lipsim nici noi, nici tu, într-un loc
convenabil!”
59. A zis(47): „Întâlnirea cu voi va fi în ziua de sãrbãtoare ºi lumea sã
se adune dimineaþa!”
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48) Vrãjitorii ºi obiectele cu care sã vicleneascã împotriva lui Moise.
49) Vrãjitorii.
50) Când vorbeau într-ascuns.
51) Vrãjitorii ºi Faraon.
52) Moise.
53) Pe care le-au aruncat ei.
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60. ªi a plecat Faraon, a adunat vicleºugul sãu(48) ºi apoi s-a întors [la
întâlnire].
61. Le-a zis Moise: „Vai vouã! Nu nãscociþi minciunã împotriva lui
Allah, cãci vã va nimici cu pedeapsa Lui! Iar aceia care vor nãscoci,
vor pierde!”
62. ªi au discutat ei între ei(49) despre lucrul lor, dar au þinut aceasta
într-ascuns.
63. Apoi au zis ei(50): „Aceºtia sunt doi vrãjitori care voiesc sã vã
alunge din pãmântul vostru cu farmecele lor ºi sã vã ia rânduiala
voastrã cea desãvârºitã.
64. Adunaþi-vã, aºadar, vicleºugul vostru ºi veniþi într-un singur rând,
cãci astãzi va izbândi acela care va fi deasupra!”
65. Apoi au zis(51): „O, Moise, arunci tu [primul, toiagul tãu] sau vom
fi noi primii care aruncã?”
66. El(52) a zis: „Ba aruncaþi voi!” ªi i s-a pãrut lui cã funiile ºi
toiegele lor(53) se târãsc în urma vrãjii lor.
67. ªi Moise a simþit oarecare teamã în sufletul sãu.
68. Atunci i-am zis Noi: „Nu te teme, cãci tu vei fi deasupra!
69. Aruncã ce ai în dreapta ta ºi aceasta va înghiþi ce au fãcut ei,
cãci ei au fãcut doar vicleºug de vrãjitor, iar vrãjitorul nu va izbândi,
oriunde ar fi el!”.
70. ªi vrãjitorii s-au aruncat, prosternându-se, ºi au zis: „Noi credem
în Domnul lui Aaron ºi Moise!”.
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54) Faraon.
55) Nu te putem prefera.
56) De la Allah, prin intermediul lui Moise.
57) De necredinþã ºi de pãcate.
58) De Faraon ºi de oastea lui.
59) La pieire.
60) De Faraon ºi de neamul lui.
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71. A zis(54): „Credeþi în el înainte ca eu sã vã îngãdui? El este mai
marele vostru, care v-a învãþat vrãjitoria! Eu vã voi tãia mâinile ºi
picioarele voastre în cruciº ºi vã voi rãstigni de trunchiurile palmierilor ºi
astfel veþi ºti voi care dintre noi este mai aspru ºi mai statornic în chin!”
72. Au zis ei: „Noi nu te putem þine mai presus(55) decât dovezile
limpezi care ne-au venit(56) ºi decât Cel care ne-a creat! Hotãrãºte
ceea ce vrei sã hotãrãºti, dar tu nu vei hotãrî decât în aceastã viaþã a
lumii!
73. Noi credem în Domnul nostru, pentru ca El sã ne ierte pãcatele
noastre ºi vrãjitoria la care ne-ai nevoit!” Iar Allah este mai bun [la
rãsplatã] ºi mai statornic [la pedeapsã].
74. Cel ce vine nelegiuit la Domnul sãu, acela va avea parte de
Gheena, în care el nici nu va muri, dar nici nu va trãi.
75. Iar aceia care vin la El credincioºi ºi care au sãvârºit fapte bune,
aceia vor avea treptele cele mai înalte,
76. Grãdinile Edenului, pe sub care curg pâraie. Veºnic vor avea ei
sãlaº în ele, cãci aceasta este rãsplata acelora care s-au curãþit”.(57)

77. I-am revelat Noi lui Moise: „Purcede noaptea cu robii Mei ºi
croieºte-le lor un drum uscat prin mare! Nu-þi fie teamã cã vei fi ajuns
din urmã(58) ºi nu-þi fie fricã!”
78. ªi a pornit Faraon pe urma lor cu oºtenii sãi, dar marea i-a
cuprins pe ei ºi i-a acoperit cu totul.
79.  Însã Faraon a dus poporul sãu în rãtãcire(59) ºi nu l-a cãlãuzit pe
drumul cel bun.
80. O, fii ai lui Israel, Noi v-am mântuit de vrãjmaºul vostru(60) ºi v-am
orânduit vouã întâlnire la coasta cea din dreapta a Muntelui! ªi am
pogorât asupra voastrã mana ºi prepeliþele!
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61) Se cãieºte pentru necredinþa, idolatria, pãcatele sau ipocrizia sa.
62) Moise.
63) Sã fii mulþumit de mine pentru cã m-am grãbit sã mã supun poruncii Tale

ºi sã fiu credincios fãgãduinþei.
64) Allah.
65) Dupã plecarea ta la întâlnirea cu Mine.
66) As-Samiri - un nume de origine egipteanã cu sensul de "strãinul", probabil

o poreclã datã evreilor aflaþi în Egipt, sau un nume derivat de la numele oraºului
Samaria din Palestina.

67) Promisiunea de a-i revela Tora pentru a se întoarce la ei cu ea.
68) Timpul cât am lipsit de la voi.
69) Fãgãduinþa de a rãmâne statornici în religia mea pânã când mã voi

întoarce.
70) Ci datoritã vicleniei lui As-Samiri.
71) Pentru a le topi.
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81. „Mâncaþi din bunãtãþile cu care v-am înzestrat, însã nu întreceþi
mãsura întru aceasta, ca sã nu vã loveascã mânia Mea, cãci, cel pe
care-l loveºte mânia Mea, este pierdut!
82. Eu sunt iertãtor cu acela care se cãieºte(61), crede ºi împlineºte
fapte bune ºi apoi se lasã cãlãuzit pe calea cea bunã”.
83. „ªi de ce te-ai grãbit [sã te îndepãrtezi] de neamul tãu, Moise?”
84. A zis(62): „Ei sunt pe urmele mele ºi eu am grãbit spre Tine,
Doamne, pentru ca sã fii mulþumit”.(63)

85. A zis(64): „Noi am pus neamul tãu la încercare, dupã tine(65), ºi
As-Samiri(66) l-a dus pe el în rãtãcire”.
86. Atunci s-a întors Moise la neamul sãu, mânios ºi mâhnit, ºi a zis:
„O, neam al meu! Nu v-a fãcut Domnul vostru frumoasã fãgãduire(67)?
Legãmântul a fost prea lung pentru voi(68) sau aþi vrut sã se abatã
asupra voastrã mânia Domnului vostru ºi de aceea aþi cãlcat fãgã-
duinþa(69) fãcutã mie?”
87. Ei au zis: „Noi nu am cãlcat fãgãduinþa datã þie cu voia noastrã(70),
însã noi am fost încãrcaþi cu sarcini de podoabe ale neamului [lui
Faraon] ºi le-am aruncat noi [în foc](71) ºi asemenea le-a aruncat ºi
As-Samiri”.
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72) Le-a modelat.
73) As-Samiri ºi cei care au fost ademeniþi de el.
74) Moise a uitat de el ºi s-a dus sã-L caute pe Muntele Tor.
75) Adicã înainte de revenirea lui Moise la ei.
76) Aþi rãtãcit, închinându-vã lui.
77) În ceea ce priveºte adorarea lui Allah ºi respingerea viþelului.
78) Moise.
79) Prin adorarea viþelului.
80) Sã alergi dupã mine ºi sã-mi spui ce s-a întâmplat.
81) De a-mi þine locul în absenþã ºi de a rezolva treburile neamului.
82) Aaron.
83) Lãsându-i fãrã pãstor ºi nerãmânând în mijlocul lor.
84) Moise.
85) De ce ai fãcut acest lucru?
86) As-Samiri.
87) Gavriil, în opinia majoritãþii comentatorilor.
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88. ªi le-a scos(72) lor un viþel - un corp [neînsufleþit] cu muget - ºi ei
au zis(73): „Acesta este Domnul vostru ºi Domnul lui Moise, însã el l-a
uitat”.(74)

89. Oare n-au vãzut ei cã el nu le rãspundea cu nici o vorbã ºi cã el
nu avea putere sã le facã lor un rãu sau sã le fie spre folos?
90. ªi le zisese ºi Aaron mai înainte(75): „O, neam al meu! Voi aþi fost
numai ispitiþi prin aceasta!(76) Însã Domnul vostru cu adevãrat este Cel
Milostiv. Aºadar, urmaþi-mã ºi ascultaþi de porunca mea!”(77)

91. Dar ei au rãspuns: „Vom rãmâne adoratori ai lui pânã ce se va
întoarce Moise la noi”.
92. A zis(78), atunci: „Ce te-a împiedicat, Aaron, când i-ai vãzut cã ei
se duc în rãtãcire,(79)

93. Sã vii dupã mine?(80) Te-ai rãzvrãtit ºi tu împotriva poruncii
mele?!”(81)

94. A zis(82): „O, fiu al mamei mele! Nu mã apuca nici de barbã, nici
de [pãrul din] cap! Mie mi-a fost teamã sã nu zici: Tu i-ai dezbinat pe
fiii lui Israel ºi nu ai aºteptat porunca mea!(83)”
95. A zis(84): „ªi care a fost socoteala ta, o, As-Samiri?”(85)

96. A rãspuns(86): „Eu am vãzut ceea ce ei nu au vãzut: am luat o
mânã [de þãrânã] de pe urma trimisului(87) ºi am aruncat-o [în foc]. Aºa
mi-a spus sufletul meu”.
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88) Moise.
89) ªi i-a zis Moise: Pleacã! Eºti alungat din tabãra credincioºilor! Nu te va

atinge nimeni cu un bine ºi nici tu nu vei atinge pe nimeni! [Aceasta era o
pedeapsã curentã la neamul lui Israel: omul era îndepãrtat ºi se dãdea de veste cã
el este pângãrit, pentru ca nimeni sã nu se mai apropie de el].

90) Aluzie la judecatã.
91) Coranul este numit Pomenire (dhikr) pentru cã în el sunt pomenite toate

cele de care au nevoie oamenii în legãturã cu religia ºi cu viaþa lor, precum ºi
toate binefacerile lui Allah.

92) Allah i se adreseazã lui Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã!

93) O pedeapsã grea.
94) În chinurile neîntrerupte.
95) O, Muhammed!
96) Va lãsa locurile pe care s-au aflat ei.
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97. A zis(88): „Du-te! În aceastã viaþã vei spune tu [la toatã lumea]:
„Nu mã atingeþi(89)!” ªi vei avea tu o întâlnire de la care nu vei putea
lipsi(90). ªi priveºte la Domnul tãu, cãruia i-ai rãmas credincios! Noi îl
vom preface în pulbere ºi-l vom risipi în mare”.
98. Ci Domnul vostru este numai Allah, afarã de care nu existã altã
divinitate. Iar El le cuprinde pe toate cu ºtiinþa.
99. Astfel îþi povestim Noi istorisiri despre cele care au trecut ºi îþi
dãm Noi þie o pomenire(91) din partea Noastrã(92).

100. Iar aceia care se îndepãrteazã de el [Coran] vor purta în Ziua
Învierii o povarã(93).

101. ªi veºnic vor fi ei într-aceasta(94). ªi ce grea povarã vor avea ei
în Ziua Învierii!

102. Ziua în care se va sufla în trâmbiþã ºi-i vom aduna pe cei
nelegiuiþi, învineþiþi!
103. ªi ei vor ºuºoti între ei: „Voi nu aþi zãbovit decât zece [zile]”!
104. Noi ºtim mai bine ceea ce spun ei, când va zice cel cu purtarea
cea mai aleasã dintre ei: “Voi nu aþi zãbovit decât o zi!”
105. Te întreabã despre munþi. Spune(95): "Domnul meu îi va face
praf, risipindu-i,
106. ªi îi va lãsa(96) ca pe un ºes neted,
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97) Vor rãspunde celui care îi cheamã la adunarea Învierii ºi vor veni spre el
din toate pãrþile. Iar cel care-i cheamã este îngerul Israfil, care va suna în trâmbiþã
în Ziua Învierii.

98) Prin numeroase expresii, directe sau aluzive, prin numeroase pilde ºi prin
prezentarea de dovezi.

99) De necredinþã ºi de pãcate.
100) Legãmântul fãcut cu Adam ca el sã nu se apropie de pomul oprit.
101) Tãria de a þine legãmântul.
102) În semn de respect ºi nu în semn de adorare a lui.

20 • SURAT TA-HA

107. În care nu vei vedea ridicãturã sau adânciturã.
108. În Ziua aceea îl vor urma pe cel care cheamã, fãrã abatere(97),
iar glasurile vor coborî smerite înaintea Celui Milostiv [Ar-Rahman] ºi
nu vei auzi decât o ºoaptã.
109. În Ziua aceea nu va fi de folos mijlocirea, decât de la acela
cãruia Cel Milostiv [Ar-Rahman] îi va îngãdui ºi a cãrui vorbã o va gãsi
plãcutã.
110. El ºtie ceea ce se aflã în faþa lor ºi ceea ce se aflã în urma lor,
în vreme ce ei nu-L cuprind cu ºtiinþa.
111. Feþele se vor pleca umilite în faþa Celui Veºnic Viu [ºi]
Atotputernic [Al-Hayy, Al-Qayyum] ºi nefericit va fi acela care va
purta o nedreptate.
112. Dar acela care sãvârºeºte fapte bune ºi este dreptcredincios nu
are a se teme de nedreptate sau de oprimare.
113. Astfel l-am pogorât Noi: un Coran în [limba] arabã. ªi am
desluºit în el ameninþãrile(98), pentru ca sã fie ei cu teamã(99) ºi pentru
ca sã le trezeascã lor amintirea.
114. ªi mai presus [de toate] este Allah - Regele, Adevãrul
[Al-Malik, al-Haqq]! Nu te grãbi cu [recitarea] Coranului mai înainte
de a þi se încheia revelarea lui! ªi spune: „Doamne, sporeºte-mi mie
ºtiinþa!”
115. Noi am încheiat un legãmânt cu Adam mai înainte(100), însã el l-a
uitat ºi Noi nu am aflat în el tãrie(101).
116. ªi când Noi le-am zis îngerilor: „Prosternaþi-vã dinaintea lui
Adam!(102)”, s-au prosternat ei, afarã de Iblis, care s-a împotrivit.
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103) Pe pãmânt.
104) Raiul.
105) Cel care mãnâncã din el va fi veºnic nemuritor.
106) Încãlcând porunca pe care i-o dãduse.
107) Allah i-a zis lui Adam, dupã ce a primit cãinþa lui.
108) Voi oamenii sau, într-o altã interpretare, oamenii ºi Iblis care ispiteºte la

fapte rele.
109) O carte ºi un profet.
110) Nici în aceastã lume, nici în Viaþa de Apoi.
111) De la Mesajul Meu.
112) În viaþa lumeascã.
113) Allah Preaînaltul.
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117. Atunci am zis Noi: „O, Adam, acesta vã este vrãjmaº þie ºi soaþei
tale. [Fiþi cu grijã] sã nu vã scoatã pe voi din Rai ºi sã fii tu nefericit(103)!
118. El(104) este pentru tine; pentru ca sã nu-þi fie foame în el ºi sã
nu fii gol,
119. Pentru ca sã nu-þi fie þie sete în el ºi sã nu te loveascã dogoarea
soarelui”.
120. ªi l-a ispitit pe el ªeitan, zicându-i: „O, Adam, vrei tu sã-þi arãt
pomul veºniciei(105) ºi împãrãþia care nu piere?”
121. ªi au mâncat ei doi din el ºi li s-a arãtat goliciunea lor ºi au
început sã coasã, pentru a se acoperi, frunze din Rai. Adam s-a
revoltat, aºadar, împotriva Domnului sãu(106) ºi a ajuns în rãtãcire.
122. Apoi l-a ales pe el Domnul sãu, l-a iertat pe el ºi l-a cãlãuzit.
123. El a zis(107): „Coborâþi amândoi din el [din Paradis]! Vã veþi fi toþi
duºmani unul altuia(108)! Apoi, dacã va mai veni la voi o cãlãuzire din
partea Mea(109), acela care va urma calea Mea cea dreaptã nu va
rãtãci ºi nu va fi nefericit(110).
124. Însã acela care se va îndepãrta de la Pomenirea Mea(111) va
avea parte de o viaþã grea ºi în Ziua Învierii îl vom aduce pe el orb la
adunare.
125. El va zice: „Doamne, de ce m-ai adus pe mine orb, la adunare,
dupã ce mai înainte am fost eu bine-vãzãtor?(112)”
126. Îi va zice lui(113): „Aºa cum versetele Noastre au venit la tine, iar
tu le-ai uitat, aºa ºi tu eºti astãzi uitat!”
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114) Neamului Qurayº.
115) Vorbele de batjocurã ºi minciuna.
116) Repetare a rugãciunilor din zori ºi de la asfinþit.
117) Unor necredincioºi.
118) Ca rãsplatã în Viaþa de Apoi.
119) Revine cererea de a li se aduce minuni, asupra cãreia s-a insistat ºi în

17:90-91.
120) Înainte de venirea lui Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l

miluiascã! - sau înainte de revelarea Coranului.
121) Necredincioºilor rãzvrãtiþi.
122) În curând.
123) Adicã Profetul ºi aderenþii Sãi sau idolatrii ºi adepþii lor?
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127. Astfel îl rãsplãtim Noi pe cel care întrece mãsura ºi nu crede în
semnele Domnului sãu, iar osânda din Lumea de Apoi va fi mai asprã
ºi mai îndelungatã.
128. Oare nu le foloseºte lor(114) spre bunã cãlãuzire câte neamuri au
fost nimicite mai înainte de ei, în ale cãror case merg ei [acum]? Întru
aceasta sunt semne pentru cei care au minte.
129. ªi de n-ar fi fost un cuvânt de la Domnul tãu mai înainte,
[pedeapsa] ar fi venit numaidecât, dar este un termen deja hotãrât.
130. Rabdã ceea ce ei spun(115) ºi înalþã laudã Domnului tãu; înainte
de rãsãritul soarelui, înainte de asfinþitul lui ºi în ceasurile nopþii
laudã-L, ºi la capetele zilei(116), poate cã astfel vei fi tu mulþumit!
131. ªi nu privi îndelung la ceea ce Noi am dat ca plãcere trecãtoare
unora dintre ei(117) ºi ca strãlucire a vieþii din aceastã lume, pentru a-i
încerca pe ei prin aceasta! Ceea ce Allah îþi dã(118) va fi mai bun ºi mai
dãinuitor.
132. ªi porunceºte neamului tãu Rugãciunea [As-Salat] ºi fii statornic
în ea! Noi nu-þi cerem câºtig, fiindcã Noi îþi dãm câºtig þie, iar urmarea
bunã este a evlaviei.
133. ªi zic ei: „De ce nu ne aduce el un semn de la Domnul
sãu?”(119) Dar oare nu a venit la ei dovadã limpede care se aflã în
scripturile de mai înainte de el?
134. Dar dacã Noi i-am fi nimicit printr-o pedeapsã mai înainte de
el(120), atunci ar fi zis ei: „Doamne, de ce nu ne-ai trimis Tu un Profet,
ca sã fi putut urma semnele înainte ca noi sã fi fost umiliþi ºi loviþi de
ruºine?”
135. Spune(121): „Fiecare este în aºteptare. Deci aºteptaþi ºi voi! ªi
veþi ºti voi(122) cine sunt cei care se aflã pe drumul cel drept ºi cine a
fost bine cãlãuzit”.(123)
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21 • SURAT AL-’ANBIYA’

1) Titlul a fost dat de conþinutul surei, în care se fac referiri la o serie de virtuþi
ale unor profeþi.

2) Se apropie de oameni cererea socotelii din Ziua de Apoi ºi pedeapsa cu
care au fost ameninþaþi.

3) De ceea ce se voieºte de la ei.
4) Aici, Coranul revelat treptat.
5) Inimile lor rãmân indiferente faþã de sensurile Coranului.
6) Exagereazã cu vorba în ºoaptã, pentru a-i îndepãrta pe oameni de la calea

lui Allah.
7) Profetul Muhammed a fost acuzat de vrãjitorie, asemeni tuturor oamenilor

care au venit cu mesaje, socotind cã trimisul nu poate sã fie decât un înger.
8) Muhammed.
9) Mesajul Sãu este socotit poezie, care este rod al imaginaþiei.
10) Ei cer sã le aducã minuni materiale, cum a fost cãmila lui Salih, toiagul

lui Moise etc., pentru ca sã creadã.
11) Oare ei ar crede, dacã s-ar rãspunde cererii lor ºi li s-ar da ceea ce

propun, când ei sunt ºi mai trufaºi?

21    SURAT AL-'ANBIYA'(1)

(Mekkanã [73]; 112 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Se apropie de oameni [termenul] socotirii cu ei(2), însã ei se înde-
pãrteazã cu nepãsare(3).
2. Nu le vine lor o îndurare nouã(4) de la Domnul lor fãrã ca ei sã n-o
asculte ºi sã n-o ia în batjocurã,
3. Cu inimi nepãsãtoare;(5) iar cei care sunt nelegiuiþi vorbesc în
ºoaptã(6): „Este acesta altceva decât un om ca ºi voi? Voiþi sã veniþi la
vrãjitorie(7), când voi o vedeþi limpede?”
4. El(8) zice: „Domnul meu ºtie ceea ce se spune ºi în cer ºi pre
pãmânt. El, doarã, este Cel care Aude Totul [ºi] Atoateºtiutor
[As-Sami', Al-'Alim]”.
5. Ba ei spun: „Sunt vise încurcate! Ba El le-a plãsmuit! Ba El este
mai degrabã un poet!(9) Sã ne aducã o minune, aºa cum au fost trimiºi
cei de mai înainte!”(10)

6. Nu a crezut înainte de ei nici o cetate din cele pe care le-am
nimicit! ªi oare ei ar crede?(11)
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12) Nu am trimis niciodatã îngeri.
13) Pe erudiþii dintre oamenii Cãrþii (Torei ºi Evangheliei).
14) Cã trimiºii au fost oameni!
15) Trupuri care nu au nevoie de hranã sau trupuri neînsufleþite.
16) În aceastã lume, ei au fost muritori.
17) Cã ei îi vor înfrânge pe duºmanii lor.
18) Dintre aderenþii lor.
19) În necredinþã.
20) Coranul.
21) Ceea ce impune pomenirea ºi cinstirea voastrã, pentru cã el a fost revelat

în limba voastrã ºi prin intermediul unui Profet dintre voi.
22) Din cauza pãcatelor ºi necredinþei.
23) Pedeapsa Noastrã coborâtã asupra lor.
24) Ironie la adresa lor ºi a situaþiei lor.
25) Când sunt convinºi cã pedeapsa îi va lovi.
26) Adicã sã strige "Vai nouã!".
27) Morþi, cu sufletele stinse.
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7. Nu am trimis înainte de tine decât numai bãrbaþi(12) cãrora le-am
revelat. Întrebaþi-i pe oamenii Cãrþii(13), dacã voi nu ºtiþi!(14)

8. Noi nu i-am fãcut pe ei niºte trupuri care nu mãnâncã hranã(15) ºi
ei nu au fost veºnici.(16)

9. Apoi le-am adeverit Noi fãgãduinþa(17) ºi i-am mântuit pe ei ºi pe
cei care am voit Noi(18) ºi i-am nimicit pe cei care au întrecut
mãsura.(19)

10. Noi v-am pogorât o Carte(20) în care se aflã pomenirea voastrã(21).
Oare nu pricepeþi?
11. ªi câte cetãþi care au fost nelegiuite(22) am distrus Noi?! ªi dupã
ele am creat Noi alte neamuri?!
12. ªi când ei simt asprimea Noastrã(23), iatã-i cum o iau la fugã,
pãrãsindu-le!
13. „Nu fugiþi, ci întoarceþi-vã la cele cu care v-aþi îmbuibat ºi la
casele voastre, pentru ca voi sã puteþi fi întrebaþi!”(24)

14. Dar ei zic(25): „Vai nouã! Noi am fost nelegiuiþi!”
15. ªi nu vor înceta aceste strigãte(26) ale lor pânã ce nu-i vom face
niºte miriºti, stinºi.(27)
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28) Ci pentru a le da harul Nostru, pentru ca dupã aceea ei sã Ne aducã mul-
þumire ºi sã se îndrepte cãtre cele pentru care au fost creaþi.

29) Sã ne amuzãm.
30) Am fi luat o soþie sau un fiu.
31) Aºa cum s-a întâmplat cu cetãþile vechi.
32) Cum cã ar avea un fiu etc.
33) Îngerii.
34) Pomenindu-L ºi slujindu-L.
35) Fãrã sã oboseascã.
36) Sã-i readucã pe cei morþi la viaþã, dar fãrã a fi în stare de aceasta.
37) În cer ºi pe pãmânt.
38) Ar fi fost stricatã ordinea lor ºi ar fi distruse din pricina neînþelegerilor.
39) Despre existenþa unor asociaþi ai Sãi, în cer sau pe pãmânt.
40) Pentru cã El era cârmuitorul absolut.
41) Robii Lui.
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16. Noi nu am creat cerul ºi pãmântul ºi ceea ce se aflã între ele,
jucându-Ne!(28)

17. Dacã am fi voit sã facem o joacã(29), am fi fãcut-o [din lucrurile
apropiate] de Noi(30), dacã am fi fãcut-o.
18. Dimpotrivã, Noi lovim cu adevãrul deºertãciunea ºi o facem sã
disparã(31) ºi iatã cã ea este ca ºi moartã. ªi va fi vai de voi pentru
ceea ce Îi puneþi Lui în seamã!(32)

19. Ai Lui sunt cei din ceruri ºi de pre pãmânt. Iar aceia care sunt
lângã El(33) nu se socotesc prea mari pentru a-L adora ºi nici nu
ostenesc ei.(34)

20. Ei Îi aduc laudã noaptea ºi ziua fãrã sã se domoleascã(35).
21. Dar iatã cum îºi iau ei zei pe pãmânt care sã poatã sã-i învie(36)

[pe morþi]!
22. Dacã s-ar afla în ele(37) alþi dumnezei afarã de Allah, amândouã
ar fi stricate.(38) Mãrire lui Allah, Stãpânul Tronului, care este mai
presus decât ceea ce spun ei(39).
23. El nu este întrebat despre ceea ce face(40), pe când ei(41) vor fi
întrebaþi.
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42) Pentru ceea ce plãsmuiþi.
43) Dintre îngeri, cãci au pretins cã îngerii sunt fiicele lui Allah.
44) Îngerii.
45) ªi aproape de El.
46) ªi nu sunt neascultãtori faþã de porunca Lui.
47) El îi cuprinde cu ºtiinþa Sa.
48) Dintre îngeri.
49) Cãci nu existã pãcat mai mare decât politeismul ºi pretinderea calitãþii de

divinitate.
50) Adicã animale ºi plante. Acest verset este confirmat de teoria ºtiinþei mo-

derne despre apariþia pãmântului ºi a vieþii pe el
51) Bine fixaþi, pentru a menþine echilibrul pãmântului.
52) Oamenii.

21 • SURAT AL-’ANBIYA’

24. Sau iau ei în locul Lui alþi dumnezei? Spune: „Aduceþi dovada
voastrã(42)!” Acesta este mesajul celor care sunt cu Mine ºi Mesajul
celor de dinainte de Mine!”. Însã cei mai mulþi dintre ei nu cunosc
Adevãrul ºi se întorc.
25. ªi Noi nu am trimis înaintea ta nici un profet fãrã sã nu-i revelãm
lui: „Nu existã altã divinitate în afarã de Mine, deci adoraþi-Mã pe
Mine!”
26. Ei zic: „Cel Milostiv ªi-a luat un fiu!”(43) Mãrire Lui! Însã ei(44) nu
sunt decât niºte robi þinuþi în cinste.(45)

27. Ei nu I-o iau înainte cu vorba ºi ei purced numai dupã porunca
Lui.(46)

28. El ºtie ce este înaintea lor ºi ce este în urma lor.(47) Iar ei nu
mijlocesc decât pentru acela de care El este mulþumit, dar ei sunt cu
teamã de El.
29. Iar pe acela dintre ei(48) care zice: „Eu sunt dumnezeu în locul
Lui!” îl vom rãsplãti cu Gheena, cãci astfel îi rãsplãtim pe cei
nelegiuiþi.(49)

30. Oare nu vãd cei care nu cred cã cerurile ºi pãmântul au fost
împreunã ºi cã Noi le-am despãrþit ºi din apã am fãcut tot ce este
lucru viu(50)? ªi oare tot nu cred ei?
31. Noi am fãcut pe pãmânt munþi neclintiþi(51), pentru ca el sã nu se
clatine cu ei, iar printre ei [munþi] am fãcut cãrãri ºi drumuri pentru ca
ei(52) sã se poatã cãlãuzi.
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53) Ca o boltã deasupra pãmântului, care nu este afectatã de nici un fel de
schimbare.

54) Minunile cerului - constând în soare, lunã ºi ceilalþi aºtri - orânduite perfect,
ceea ce dovedeºte existenþa unui Creator Înþelept ºi Atotputernic.

55) Pentru odihnã.
56) Pentru ca oamenii sã se miºte ºi sã munceascã în scopul dobândirii celor

necesare vieþii.
57) Se roteºte pe orbita sa.
58) Nici un om, nici chiar profeþii nu sunt nemuritori.
59) Vã încercãm cu nenorocirile ºi pentru a aduce mulþumiri la binefaceri.
60) ªi veþi fi rãsplãtiþi pentru faptele voastre.
61) Fruntaºii neamului Qurayº care îl luau în derâdere pe Profet ºi propovã-

duirea sa.
62) ªi-i dispreþuieºte.
63) ªi sunt, de aceea, mai îndreptãþiþi sã fie luaþi în batjocurã.
64) El este atât de grãbit în cererea sa ca lucrurile sã se producã înainte de a

le sosi timpul, de parcã ar fi creat dintr-o substanþã care se numeºte grabã.
65) Dovezile adevãrului ameninþãrii Mele ºi apropierii pedepsei Mele în

aceastã lume ºi în Lumea de Apoi.
66) Sã vi le aduc.
67) Ziua Învierii ºi pedeapsa.
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32. ªi Noi am fãcut cerul ca un acoperiº bine pãzit(53) ºi totuºi ei sunt
fãrã bãgare de seamã la minunile lui.(54)

33. El este acela care a creat noaptea(55) ºi ziua(56), soarele ºi luna; ºi
fiecare pluteºte pe cercul sãu.(57)

34. ªi Noi nu am dat veºnicia nici unui om înainte de tine. Dacã tu
mori, ar putea fi ei nemuritori?(58)

35. Fiecare suflet trebuie sã guste moartea. Noi vã încercãm cu rãul
ºi cu binele(59), în chip de ispitã, ºi la Noi vã veþi întoarce.(60)

36. ªi când te vãd aceia care nu cred, nu te privesc altfel decât cu
batjocurã.(61) „Acesta este cel care vorbeºte [de rãu] despre dumnezeii
voºtri?”(62) Însã ei în Mesajul Celui Milostiv nu cred.(63)

37. Omul a fost creat din grabã(64). Eu vã voi arãta semnele Mele(65),
însã nu-Mi cereþi sã Mã grãbesc!(66)

38. ªi zic ei: „ªi când va veni aceastã ameninþare(67), dacã sunteþi
întru adevãr?”
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68) Nici o clipã.
69) O, Muhammed!
70) A venit peste ei.
71) Pedeapsa.
72) Nimeni nu va putea împiedica pedeapsa lor din partea Noastrã.
73) Încât ei au ajuns sã creadã cã nu vor fi înfrânþi pe acest pãmânt.
74) Pentru necredincioºi.
75) De cãtre Allah.
76) Cea mai uºoarã pedeapsã.
77) Atunci se supun umiliþi ºi recunosc cã au fost nelegiuiþi, prefãcându-se surzi,

întorcând spatele, crezând în zeii lor ºi tãgãduindu-L pe Allah care i-a creat.
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39. Dacã ar ºti cei care nu cred [momentul] când ei nu vor putea sã
opreascã focul de la feþele lor, nici de la spatele lor ºi nici nu vor
putea ei sã fie ajutaþi!
40. Însã acesta va veni asupra lor pe neaºteptate ºi ei vor fi uluiþi ºi
nu îl vor putea îndepãrta de ei ºi nici nu li se va mai da rãgaz.(68)

41. Au fost batjocoriþi ºi alþi trimiºi de dinainte de tine(69). Însã i-a
înconjurat pe aceia care i-au batjocorit(70) întocmai aceia de care ei
ºi-au bãtut joc(71).
42. Spune: „Cine vã apãrã noaptea ºi ziua afarã de Cel Milostiv?”
Însã ei se feresc sã-L pomeneascã pe Domnul lor.
43. Sau au ei dumnezei, afarã de Noi, care sã-i apere de Noi? Ei nu
se pot ajuta nici pe ei înºiºi ºi nici nu vor fi ei ajutaþi împotriva
Noastrã.(72)

44. Ba Noi le-am dãruit acestora ºi pãrinþilor lor plãcerile trecãtoare,
ºi au avut ei parte de viaþã lungã.(73) Dar oare nu vãd ei cã Noi venim
asupra pãmântului pe care îl îngustãm din toate pãrþile?(74) ªi oare ei
vor fi biruitori?
45. Spune: „Eu vã previn prin ceea ce îmi este revelat”.(75) Însã cei
surzi nu aud chemarea, când sunt preveniþi.
46. Dar când îi atinge pe ei o adiere(76) a chinului Domnului tãu,
atunci zic ei: „Vai nouã! Noi am fost, într-adevãr, nelegiuiþi!”(77)
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78) Fiecare suflet va primi ceea ce i se cuvine.
79) Metaforã pentru cunoaºterea de cãtre Allah a celor mai mãrunte lucruri.
80) Tora.
81) Dupã care sã se cãlãuzeascã în întunericul ignoranþei.
82) De pedeapsa Lui.
83) Coranul.
84) Mai înainte de Moise ºi Aaron.
85) Aceasta fiind credinþa în Dumnezeul Unic.
86) Am ºtiut cã este demn de ceea ce îi dãruim.
87) Chipurile zeilor ciopliþi din piatrã ºi lemn sau turnate din aramã.
88) ªi i-am imitat pe ei.
89) Avraam.
90) Vã dovedesc lucrul acesta cu argumente.
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47. În Ziua Învierii, Noi vom pune balanþa dreaptã ºi nici un suflet nu
va fi urgisit câtuºi de puþin(78). ªi de ar fi ceva, chiar ºi numai cât
greutatea unui bob de muºtar(79), Noi îl vom aduce. ªi Noi suntem
îndeajuns ca socotitori.
48. Noi le-am dat lui Moise ºi lui Aaron Cartea de îndreptare
[Al-Furqan](80), ca o luminã(81) ºi o îndemnare pentru cei cu fricã,
49. Pentru cei care se tem de Domnul lor,(82) chiar ºi atunci când nu
sunt ei vãzuþi, ºi pentru cei care de Ceasul [de apoi] se tem.
50. Acesta(83) este un Mesaj binecuvântat pe care chiar Noi l-am
pogorât. ªi oare voi îl tãgãduiþi?
51. ªi i-am dat Noi mai înainte(84) lui Avraam cãlãuzirea pe drumul
cel drept(85), pentru cã Noi îl cunoºteam.(86)

52. ªi când le-a zis el tatãlui sãu ºi neamului sãu: „Ce sunt aceste chi-
puri(87) la care voi vã închinaþi?”,
53. I-au rãspuns ei: „Noi i-am aflat pe pãrinþii noºtri închinându-se la
ele”.(88)

54. A zis(89): „Voi ºi pãrinþii voºtri aþi fost în rãtãcire învederatã”.
55. Au zis ei: „Tu ai venit la noi cu Adevãrul sau tu eºti dintre aceia
care glumesc?”
56. Iar el a rãspuns: „Ba nu! Domnul vostru este Stãpânul cerurilor ºi
al pãmântului, care le-a creat pe ele, iar eu sunt unul dintre aceia
care vã mãrturisesc vouã despre aceasta.(90)
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91) Pentru a dovedi neputinþa lor.
92) Când veþi pleca de lângã ei.
93) Cioburi.
94) Pentru a-l întreba despre cele întâmplate.
95) Vorbind de rãu despre el.
96) În faþa oamenilor.
97) Împotriva lui.
98) Idolul cel mai mare.
99) Prin faptul cã voi vã închinaþi celor care nu cuvântã, nu vã pot face rãu ºi

nu vã pot fi de folos.
100) Avraam.
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57. ªi, [jur] pe Allah! Eu voi urzi împotriva idolilor voºtri(91), dupã ce
veþi întoarce spatele, îndepãrtându-vã(92)”.
58. ªi i-a fãcut pe ei fãrâme(93), afarã de cel mai mare dintre ei,
astfel încât sã se întoarcã spre el.(94)

59. Au zis ei: „Cine a fãcut aceasta cu zeii noºtri? El este,
neîndoielnic, dintre cei nelegiuiþi!”
60. Au zis [unii]: „Am auzit un fecior pomenindu-i pe ei.(95) El se
cheamã Avraam”.
61. Au zis: „Aduceþi-l dinaintea oamenilor(96) pentru ca ei sã facã mãr-
turie!(97)”
62. Au zis [atunci]: „Tu ai fãcut aceasta cu zeii noºtri, Avraam?”
63. A rãspuns el: „Ba a fãcut-o cel mai mare dintre ei(98), acesta!
Întrebaþi-i, dacã ei pot cuvânta!”
64. Atunci s-au întors la sufletele lor ºi au zis: „Aºadar, voi sunteþi cei
nelegiuiþi!(99)”
65. Apoi au întors capetele lor [zicând]: „Tu ºtii prea bine cã aceºtia
nu vorbesc!”
66. ªi a zis el(100): „Dar oare voi vã închinaþi, în loc de Allah, la ceva
care nu vã este de nici un folos ºi nici nu vã poate face nimic rãu?
67. Uff! pentru voi ºi pentru ceea ce adoraþi în loc de Allah! Oare voi
nu pricepeþi?”
68. Au zis: „Ardeþi-l ºi ajutaþi-i pe zeii voºtri, dacã voi vreþi sã faceþi
[ceva pentru ei]!”
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101) Pãmântul ªamului, Avraam poposind în Palestina, iar Lot în Sodoma.
102) Rãspunzând cererii lui.
103) Fãrã sã-l fi cerut, sau ca nepot.
104) De pedeapsa de care a fost lovitã aceastã cetate.
105) L-a chemat pe Domnul sãu sã-i pedepseascã pe cei care nu credeau în El.
106) De potop.
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69. Dar Noi am zis: „O, foc! Fii rãcoare ºi mântuire peste Avraam!”
70. Ei au vrut un vicleºug împotriva lui, însã Noi am fãcut ca ei sã fie
cei mai în pierdere.
71. ªi Noi l-am mântuit pe el ºi [asemenea] ºi pe Lot pe pãmântul pe
care l-am binecuvântat pentru oameni(101).
72. ªi i-am dãruit Noi pe Isaac(102) ºi pe Iacob, pe deasupra(103), ºi pe
toþi i-am fãcut evlavioºi.
73. ªi i-am fãcut Noi ocârmuitori, care au cãlãuzit [lumea] dupã
porunca Noastrã, ºi le-am revelat lor sã facã fapte bune, sã
împlineascã Rugãciunea [As-Salat] ºi sã dea Dania [Az-Zakat] ºi ei
Ne-au fost Nouã adoratori.
74. Iar lui Lot i-am dãruit Noi înþelepciune ºi ºtiinþã ºi l-am mântuit pe
el(104) din cetatea care sãvârºea desfrâu, cãci ei au fost un neam de
oameni rãi, nelegiuiþi,
75. ªi l-am fãcut pe el sã intre sub îndurarea Noastrã, cãci el era cu
adevãrat dintre cei evlavioºi.
76. ªi [adu-þi aminte de] Noe, când a chemat el, mai înainte(105), ºi i-
am rãspuns Noi ºi l-am mântuit pe el împreunã cu familia lui de
spaima cea mare(106).
77. ªi l-am ajutat Noi împotriva neamului care þinea semnele Noastre
de minciunã. Ei erau un neam rãu ºi i-am înecat pe ei cu toþii.
78. ªi [adu-þi aminte] de David ºi de Solomon, când au judecat asupra
câmpului cultivat pe care au pãscut noaptea oile neamului. Iar Noi
am fost martori la judecata lor.
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107) Lui Allah, împreunã cu el.
108) Povestea lui David ºi Solomon: Într-o noapte au intrat niºte oi

într-o vie ºi au stricat-o. Stãpânul viei s-a plâns la Solomon ºi David. David a
hotãrât ca oile sã fie date stãpânului viei drept despãgubire. Dar Solomon a zis:
Ba sã se dea via stãpânului oilor sã o cultive ºi sã îngrijeascã de ea pânã ce va
redeveni aºa cum fusese ºi sã dea strugurii stãpânului ei, iar stãpânul viei sã ia
oile, sã le pascã ºi sã beneficieze de toate veniturile provenind de la ele, pânã
când stãpânul oilor îi va da via înapoi. ªi i-a dãruit Allah pe Solomon ºi pe David
cu ºtiinþã ºi înþelepciune ºi i-a supus lui David munþii ºi pãsãrile ºi l-a învãþat
meºteºugul confecþionãrii cãmãºilor de zale care-i salveazã pe luptãtori de la
moarte în timpul rãzboiului. Iar lui Solomon i-a supus vântul care adie uºor, pentru
a alerga la porunca sa cãtre pãmântul binecuvântat al ªamului. De asemenea, i-a
supus lui ºeitanii care se cufundau în mare ºi fãceau ºi alte lucruri, iar Allah l-a
apãrat pentru ca nici unul din aceºti ºeitani sã nu-i pricinuiascã vreun rãu.

109) Pe David.
110) De loviturile îndreptate împotriva voastrã în timpul luptei.
111) Faþã de binefacerile lui Allah.
112) ªamul.
113) Ca sã-l izbãveascã de nenorocirea care l-a lovit.
114) Identificat de unii exegeþi cu profetul Ezechiel
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79. Noi l-am învãþat pe Solomon sã o înþeleagã ºi fiecãruia i-am dat
putere de judecatã ºi ºtiinþã. ªi i-am supus lui David munþii ºi pãsãrile,
ca sã aducã laudã(107). ªi Noi le-am fãcut(108).
80. Noi l-am învãþat(109) meºteºugul cãmãºilor din zale, pentru ca sã vã
apere de asprimea voastrã(110). ªi oare sunteþi voi mulþumitori?(111)

81. Iar lui Solomon [i-am supus Noi] vântul cel vijelios, ca sã alerge la
porunca sa pe pãmântul pe care Noi l-am binecuvântat(112). ªi Noi am
fost Atoateºtiutori.
82. ªi printre ºeitani au fost unii care se cufundau pentru el ºi fãceau
ºi alte lucruri, iar Noi am fost pãzitori peste ei.
83. ªi [adu-þi aminte] de Iov, când l-a chemat el pe Domnul lui(113):
„M-a atins pe mine rãul! Însã Tu eºti Cel mai Milostiv între milostivi!”
84. ªi Noi i-am rãspuns ºi am îndepãrtat rãul care-l lovise ºi i-am dat
lui înapoi familia lui, ºi încã pe atât împreunã cu ei, ca îndurare din
partea Noastrã ºi ca amintire pentru adoratori.
85. ªi [adu-þi aminte] de Ismail ºi de Idris ºi de Dhu-l-Kifl(114) - ºi toþi
erau rãbdãtori.
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115) Supranume al lui Iona, însemnând "Stãpânul peºtelui mare".
116) Pentru cã am ieºit fãrã voia Ta. Dhu-n-Nun [Iona] a pãrãsit neamul sãu

mânios, înainte ca Allah sã-i îngãduie, cãci nu a mai putut sã-l suporte ºi ºi-a
închipuit cã Allah nu-l va necãji pe el. I-a avertizat cã pedeapsa se va abate asupra
lor dupã trei zile. ªi-au ieºit din casele lor, invocându-L pe Allah sã fie îndurãtor
cu ei ºi nu s-a mai pogorât pedeapsa asupra lor. Iar el a plecat la mare ºi s-a urcat
pe o corabie. Dar dupã ce a pornit, cãlãtorii ºi-au dat seama cã ea este prea
încãrcatã ºi au tras la sorþi ca unul dintre ei sã sarã în apã, astfel încât sã se
salveze ceilalþi. ªi sorþii au cãzut asupra lui Iona, aºa încât el s-a aruncat în mare.
Acolo l-a înghiþit un peºte mare, dar el s-a rugat pe când se afla în burta peºtelui:
Nu existã altã divinitate în afarã de Tine! Laudã Þie! Eu am fost pãcãtos. Allah
i-a rãspuns ºi l-a izbãvit de mâhnire. Astfel izbãveºte Allah pe orice dreptcredincios
de mâhnire, dacã se roagã Lui.

117) Cãci peºtele l-a aruncat pe mal.
118) Am rãspuns chemãrii lui.
119) Dupã ce ea fusese stearpã.
120) Fecioara Maria.
121) Arhanghelul Gavriil.

86. ªi i-am fãcut Noi sã intre în îndurarea Noastrã, cãci ei au fost cu
adevãrat dintre cei evlavioºi.
87. ªi [adu-þi aminte] de Dhu-n-Nun(115), când el a plecat furios ºi ºi-a
închipuit cã Noi nu vom mai avea putere asupra lui. Atunci el a strigat
în întunecimi: “Nu existã altã divinitate în afarã de Tine! Slavã Þie! Eu
am fost dintre cei nelegiuiþi!”(116)

88. ªi Noi i-am rãspuns ºi l-am izbãvit de mâhnire(117). Astfel îi
mântuim Noi pe dreptcredincioºi.
89. ªi [adu-þi aminte] de Zaharia, când Îl chema el pe Domnul sãu:
„Doamne, nu mã lãsa singur, cãci Tu eºti cel mai bun dintre
moºtenitori!”
90. ªi i-am rãspuns Noi(118) ºi i l-am dat lui pe Ioan ºi am tãmãduit-o
pentru el pe soaþa lui(119). Ei se întreceau în bine ºi Ne chemau cu
dorinþã ºi cu teamã ºi erau evlavioºi faþã de Noi.
91. ªi [adu-þi aminte] de aceea care ºi-a pãstrat castitatea ei(120). ªi
am suflat Noi asupra ei prin duhul Nostru(121) ºi am fãcut din ea ºi din
fiul ei semn pentru [toate] lumile.
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122) Îndemnul este adresat tuturor oamenilor.
123) În cartea faptelor sale.
124) Dacã barajul care opreºte neamurile Yagog ºi Magog se va prãbuºi cu

puþin înainte de Ziua Învierii ºi aceºtia vor coborî în grabã de pe toate înãlþimile
pãmântului ºi s-a apropiat Ziua de Apoi, care trebuie neapãrat sã vinã, atunci vei
vedea ochii necredincioºilor împietriþi de groazã, fãrã sã se închidã ºi fãrã sã
clipeascã, holbându-se în faþa marii spaime. Atunci necredincioºii se vor mustra,
zicând: Vai nouã! Am uitat de aceastã zi ºi n-am fãcut nimic pentru ea. Am
tãgãduit-o ºi am fost nelegiuiþi faþã de noi înºine ºi faþã de ceilalþi oameni.

125) Ziua de Apoi.
126) Nu am ºtiut cã este adevãrul.
127) Faþã de noi înºine, prin refuzul ºi îndãrãtnicia noastrã.
128) Adicã idolii voºtri.
129) ªi nu vor avea nici o scãpare de Gheena.
130) Din cauza durerilor pricinuite de pedeapsã.
131) Nimic care sã-i bucure, din pricina spaimei ºi a pedepsei aspre.
132) Departe de Gheena, adicã de pedeapsa Infernului.
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92. Aceastã credinþã a voastrã este o credinþã unicã, iar Eu sunt
Domnul vostru. Aºadar, adoraþi-Mã pe Mine!(122)

93. Dar ei s-au divizat între ei. Însã cu toþii se vor întoarce la Noi.
94. Iarã râvna aceluia care împlineºte fapte bune ºi este drept-
credincios nu va fi tãgãduitã, iar Noi o vom scrie pentru el.(123)

95. ªi le este oprit [locuitorilor] unei cetãþi pe care Noi am nimicit-o sã
se mai întoarcã,
96. Pânã ce vor fi lãsaþi sã treacã Yagog ºi Magog(124), ºi ei se vor
grãbi de pe toate înãlþimile;
97. [ªi atunci] va fi apropiatã promisiunea cea adevãratã(125), iar [în
Ziua de Apoi], ochii celor care nu au crezut vor fi împietriþi: „Vai
nouã! Am fost cu nebãgare de seamã faþã de aceasta(126), ba am fost
nedrepþi!”(127)

98. “Voi ºi cei pe care îi adoraþi(128), în afarã de Allah, veþi fi hranã
pentru Gheena, spre care voi veniþi”.
99. Dacã aceºtia ar fi dumnezei, nu ar veni spre ea. Dar toþi vor
rãmâne veºnic în ea.(129)

100. Ei vor scoate în ea gemete(130) ºi ei nu vor auzi în ea [nimic](131).
101. Aceia cãrora li s-a promis de mai înainte [rãsplata] cea mai
bunã din partea Noastrã vor sta departe de ea.(132)
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133) Pentru cã ei se vor afla departe de ceea ce i-ar putea înspãimânta din
Gheena.

134) Din Ziua Învierii.
135) Metaforã pentru întunecarea stelelor lui, ºtergerea semnelor ºi stricarea

echilibrului lui.
136) Totul va fi fãcut cum a fost creat iniþial.
137) Cartea lui David.
138) Dupã unii comentatori, Tablele pe care a fost scris totul înainte de facerea

lumii, dupã alþii, Tora.
139) În povestirile despre profeþi ºi despre neamurile lor ºi în pildele despre

cei nepãsãtori.
140) Suficient.
141) De la credinþa în Allah Cel Unic.
142) ªi vã va rãsplãti dupã toate acestea.
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102. Ei nu vor auzi glasul(133) ei, ºi acolo unde vor pofti sufletele lor, ei
vor rãmâne veºnic.
103. Nu-i va întrista spaima cea mare(134) ºi îi vor întâmpina îngerii
[zicându-le]: „Aceasta este Ziua voastrã, care vi s-a promis”.
104. În Ziua aceea vom închide Noi cerul, aºa cum se închid sulurile
cu scripturi(135). Aºa cum am fãcut Noi prima fãpturã, o vom face din
nou(136). Aceasta este o promisiune pe care Noi am fãcut-o ºi pe care
o îndeplinim.
105. ªi Noi am scris în Psalmi(137), dupã pomenire(138): "Robii Mei cei
evlavioºi vor moºteni pãmântul”.
106. În aceasta(139) este un mesaj(140) pentru un neam [de oameni]
care adorã!
107. ªi Noi nu te-am trimis decât ca o îndurare pentru lumi.
108. Spune: „Mi s-a revelat mie cã Domnul vostru este un Domn
unic! Oare voi sunteþi supuºi voinþei Lui [musulmani]?”
109. ªi dacã, dupã aceea, ei întorc spatele(141), spune: „Eu v-am
vestit vouã cu toatã dreptatea, însã eu nu ºtiu dacã este aproape ori
este departe ceea ce vi s-a promis.
110. El ºtie vorbele rostite de voi cu glas tare ºi El ºtie ºi ceea ce
ascundeþi [în inimi](142).
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143) Amânarea rãsplãþii.
144) Pentru a spori numãrul pãcatelor voastre.
145) Pânã la momentul morþii voastre.
146) Împotriva minciunilor ºi plãsmuirilor îndreptate împotriva lui Allah ºi a Tri-

misului Sãu.
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111. ªi eu nu ºtiu dacã aceasta(143) nu este o ispitã pentru voi(144) sau
o plãcere [trecãtoare] pânã la un timp”.(145)

112. El spune: „Doamne, judecã întru dreptate!” ªi Domnul Nostru
Cel Milostiv [Ar-Rahman] este Cel la care se cere ajutor împotriva a
ceea ce voi rostiþi!”(146)
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1) În traducere "Sura Pelerinajului", titlul fiind dat dupã versetul 27.
2) Cutremurul puternic care va precede Ceasul sfârºitului lumii.
3) De pruncul ei.
4) Teama de aceastã pedeapsã i-a fãcut sã-ºi piardã minþile.
5) I-a fost scris lui ªeitan.
6) Primul strãmoº al vostru l-am creat din þãrânã.
7) De spermã.
8) Vezi introducerea, capitolul 5, punctul 9.
9) Termenul naºterii.
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22    SURAT AL-HAJJ(1)

(Medinitã [103]; 78 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O, voi oameni! Fiþi cu fricã faþã de Domnul vostru! Cutremurul
Ceasului(2) va fi un lucru înspãimântãtor.
2. În ziua în care îl veþi vedea, va uita fiecare femeie care alãpteazã pe
cel pe care ea îl alãpta(3) ºi fiecare femeie însãrcinatã va lepãda
sarcina ei, iar pe oameni îi vei vedea ameþiþi, fãrã ca ei sã fie beþi, dar
osânda lui Allah va fi asprã.(4)

3. Printre oameni sunt unii care se ceartã în privinþa lui Allah, fãrã de
ºtiinþã, ºi care îl urmeazã pe orice ºeitan rãzvrãtit.
4. Cãruia i-a fost scris(5) cã pe acela care-l va lua drept ocrotitor el îl
va duce în rãtãcire ºi îl va cãlãuzi cãtre chinul Iadului.
5. O, voi oameni! Dacã sunteþi în îndoialã cu privire la Înviere, Noi
doarã v-am creat din þãrânã(6), apoi dintr-o picãturã(7), apoi dintr-un
cheag de sânge [ca o lipitoare], apoi dintr-o bucatã de carne(8), cu
formã, dupã ce a fost fãrã formã [plãsmuitã ºi neplãsmuitã], pentru ca
sã vã arãtãm vouã [puterea Noastrã]. ªi Noi lãsãm sã sãlãºluiascã în
pântece ceea ce voim Noi pânã la un timp hotãrât(9); apoi vã scoatem
pe voi ca prunci, pentru ca apoi sã ajungeþi voi la vârsta bãrbãþiei. ªi
unii dintre voi mor [tineri], iar alþii  sunt lãsaþi [sã trãiascã] pânã la cea
mai neputincioasã vârstã(10), pentru ca sã nu mai ºtie nimic dupã ce au
ºtiut. Tu vezi pãmântul fãrã viaþã, iar dacã Noi pogorâm apa(11)

asupra lui, el se miºcã, se umflã ºi lasã sã rãsarã [plante] din fiecare
soi minunat.(12)
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10) Vârsta decrepitudinii, senilizãrii.
11) Sub formã de ploaie.
12) Allah vrea sã-i convingã pe necredincioºi despre adevãrul Zilei de Apoi ºi

le spune: O, voi oameni! Dacã vã îndoiþi cã Noi vã vom readuce la viaþã dupã ce
aþi murit, aduceþi-vã aminte cã Allah v-a creat pe voi la început din þãrânã, apoi a
fãcut din procreare un mijloc pentru înmulþirea voastrã. ªi aþi fost voi o picãturã
alcãtuitã din douã celule - spermatozoidul bãrbatului ºi ovulul femeii -, apoi s-au
fixat aceste celule în peretele uterului ºi au devenit un cheag, care s-a transformat
într-o bucatã de carne fãrã nici o formã, apoi s-au format în ea membrele ºi pãrþile
corpului omenesc. Acesta rãmâne în uter pânã ce devine fãt, apoi pruncul creºte
ºi devine tânãr puternic ºi fie cã moare, fie cã trãieºte ºi înainteazã în vârstã pânã
ce devine un bãtrân care uitã tot ce a ºtiut mai înainte. Oare în toate aceste faze
nu este dovada unei puteri deosebite care l-a creat pe om?! Readucerea omului
la viaþã, dupã ce a murit, este un lucru mult mai uºor decât crearea lui. Readu-
cerea oamenilor la viaþã pentru a doua oarã seamãnã cu învierea pãmântului stins,
neînsufleþit, arid, peste care Allah pogoarã ploaia, fãcându-l sã se miºte, sã se
umfle, sã se învioreze ºi sã lase sã rãsarã plantele minunate.

13) Ceea ce a fost pomenit în versetul anterior.
14) Îi va readuce la viaþã pentru judecatã.
15) În Ziua Învierii.
16) Aceastã umilire ºi pedeapsã.
17) Dupã o altã interpretare: într-o manierã indecisã, ºovãielnic.
18) Revenind la necredinþã.
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6. Aceasta(13) pentru [ca sã ºtiþi] cã Allah este Adevãrul ºi pentru [ca sã
ºtiþi] cã El îi readuce la viaþã pe cei morþi ºi El este Atotputernic
[Qadir];
7. ªi pentru [ca sã ºtiþi] cã Ceasul va sosi, fãrã îndoialã, ºi [atunci]
Allah îi va scula pe cei din morminte(14),
8. Dar printre oameni sunt unii care discutã despre Allah, fãrã de
ºtiinþã, fãrã cãlãuzire ºi fãrã Carte Luminãtoare,
9. Întorcându-se într-o parte cu semeþie, pentru a-i abate [pe oameni]
de la calea lui Allah. Aceºtia vor avea parte de ruºine în aceastã viaþã
ºi îi vom face pe ei sã guste în Ziua Învierii chinul Focului.
10. [ªi li se va spune lor](15): "Aceasta(16) pentru ceea ce au sãvârºit
mai înainte mâinile tale, cãci Allah nu este nedrept faþã de robi!”
11. Sunt unii dintre oameni care Îl adorã pe Allah pe o margine(17):
Dacã au parte de bine, sunt ei netulburaþi, dar dacã au parte de o
încercare, atunci îºi întorc ei faþa(18), pierzând ºi aceastã lume ºi Viaþa
de Apoi. Aceasta este pierderea învederatã!
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19) Se întorc la credinþa în zei.
20) Idolii, a cãror adorare are ca rezultat umilinþa ºi ruºinea în aceastã viaþã

ºi pedeapsa în Viaþa de Apoi.
21) Pe Profetul Muhammed.
22) Sã o lege de un obiect mai înalt decât el.
23) Adicã faptul cã Allah îl ajutã pe Profetul Sãu.
24) Coranul.
25) Dreptcredincioºii musulmani care l-au urmat pe Muhammed.
26) Cei care au ajuns sã adore stelele, plantele ºi îngerii.
27) Îndeosebi arabii necredincioºi.
28) ªi-i va conduce în Paradis pe cei care au crezut în El ºi au sãvârºit fapte

bune ºi în Infern pe cei care nu au crezut în El.
29) Dintre oameni.
30) Din cauza necredinþei lor.
31) Fãcându-l fericit.
32) Dupã acest verset se recomandã prosternarea.
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12. Ei cheamã în locul lui Allah ceea ce nu le pricinuieºte nici un rãu
ºi nu le este nici de ajutor(19). Aceasta este rãtãcirea adâncã!
13. Ei cheamã pe acela a cãrui stricãciune este mai aproape decât
ajutorul lui(20). Ce rãu aliat ºi ce rãu tovarãº!
14. Allah îi primeºte pe aceia care cred ºi sãvârºesc fapte bune sã
intre în Grãdini pe sub care curg pâraie. Allah face ceea ce voieºte.
15. Acela care îºi închipuie cã Allah nu-l va ajuta(21) în aceastã viaþã ºi
în Viaþa de Apoi sã întindã o funie pânã la cer(22), iar apoi [sã-ºi] taie
[gâtul] ºi sã vadã dacã vicleºugul sãu va îndepãrta ceea ce îl înfurie!(23)

16. ªi astfel l-am pogorât Noi(24), în versete limpezi, iar Allah
cãlãuzeºte pe cine voieºte El.
17. [Allah va hotãrî în Ziua Învierii] în legãturã cu aceia care au
crezut(25), cu aceia care au îmbrãþiºat iudaismul, cu sabeenii(26), cu
creºtinii, cu magii ºi cu aceia care i-au fãcut asociaþi(27). Allah va hotãrî
între ei în Ziua Judecãþii(28). Allah este la toate Martor!
18. Oare tu nu vezi cã dinaintea lui Allah se prosterneazã cei din
ceruri ºi cei de pre pãmânt, soarele, luna, stelele, munþii, copacii,
vietãþile ºi mulþi oameni? Însã multora(29) li se cuvine osânda(30). Iar
acela pe care îl înjoseºte Allah, nu va afla pe cineva care sã-i dea
cinste(31). Allah face ceea ce voieºte!(32)
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33) Tabãra dreptcredincioºilor ºi tabãra necredincioºilor, care au atitudini
diferite faþã de religia lui Allah ºi faþã de adorarea Lui.

34) Vintrele lor.
35) Dupã o altã interpretare: ciocane de fier.
36) Din focul Infernului.
37) Cãtre Paradis.
38) Moscheea din Mekka sau Mekka în general.
39) Prin politeism, prin împiedicarea pelerinajului la ea ºi prin sãvârºirea de

pãcate în incinta ei.
40) De idoli ºi de murdãrie.
41) Pentru cei care înconjoarã templul Al-Ka'aba ºi pentru cei care îºi fac în

preajma lui rugãciunea.
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19. Aceºtia doi sunt vrãjmaºi care se ceartã asupra Domnului lor(33).
Însã acelora care nu cred li se vor tãia veºminte din foc, iar peste
capetelor lor se va turna apã clocotitoare,
20. Cu care se vor topi cele pe care le au în burþile lor(34), precum ºi
pieile [lor]
21. ªi vor avea ei parte de bice de fier(35).
22. ªi de câte ori vor încerca sã iasã din el(36), [pentru a scãpa] de
suferinþã, vor fi ei împinºi înapoi [ºi li se va zice lor]: „Gustaþi chinul
Focului!”
23. Allah îi va aduce pe cei ce cred ºi sãvârºesc fapte bune în Grãdini
pe sub care curg pâraie ºi în ele vor fi împodobiþi cu brãþãri de aur ºi
mãrgãritare, iar veºmintele lor vor fi în ele de mãtase.
24. Ei vor fi cãlãuziþi cãtre cuvântul bun ºi vor fi cãlãuziþi cãtre calea
Celui Vrednic de Laudã [Al-Hamid].(37)

25. Acelora care nu cred ºi împiedicã de la calea lui Allah ºi de la
Moscheea Al-Haram(38), pe care Noi am orânduit-o pentru oameni -
atât pentru cel bãºtinaº, cât ºi pentru cel aflat în trecere -, precum ºi
acelora care vor voi sã o pângãreascã(39) întru nelegiuire, acelora le
vom da Noi sã guste dintr-o osândã dureroasã.
26. [ªi adu-þi aminte] când Noi i-am arãtat lui Avraam locul casei [Al-
Ka’aba], [zicându-i]: „Nu-Mi face Mie nimic ca asociat ºi curãþeºte
Casa Mea(40) pentru aceia care o înconjoarã ºi pentru aceia care stau
în picioare [rugându-se] ºi pentru cei ce se închinã sau se pros-
terneazã!”(41)
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42) Cheamã-i sã întreprindã Pelerinajul [la Mekka].
43) Cãmile obosite ºi slãbite din pricina drumului lung.
44) Avantajele provenind din negoþul pe care-l fac ºi alte foloase în aceastã

viaþã ºi în Viaþa de Apoi.
45) Primele zece zile din luna pelerinajului [Dhu-l-Hijja] sau ziua sacrificãrii ºi

urmãtoarele zile, în care este invocat numele lui Allah, asupra vitelor (cãmile,
bovine, ovine, caprine) ce sunt sacrificate în timpul Pelerinajului.

46) Din carnea lor.
47) Dupã sacrificarea vitelor.
48) Sã îndepãrteze de pe corpul ºi pãrul lor mizeria din timpul stãrii de sacrali-

zare, prin tundere ºi radere, tãierea unghiilor ºi îmbrãcarea veºmintelor obiºnuite.
49) Legãmintele de a sãvârºi fapte bune.
50) Numitã astfel pentru cã era cel mai vechi templu înãlþat pentru ca oamenii

sã se roage în el.
51) De rãsplatã.
52) Vezi 5:3.
53) ªi l-ar sfâºia în vãzduh.
54) Cinstirea.
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27. ªi cheamã-i pe oameni la Pelerinaj(42) ºi ei se vor îndrepta cãtre
tine pe jos ºi pe cãmile slabe,(43) sprintene, venind pe toate drumurile
din depãrtãri,
28. Pentru a vedea unele avantaje(44) ale lor ºi pentru a pomeni
numele lui Allah în zile hotãrâte(45) asupra vitelor cu care El i-a
înzestrat. “Mâncaþi din ele(46) ºi daþi sã mãnânce ºi celui nefericit ºi
sãrac”!
29. Apoi(47) sã punã capãt celor ce le-au fost oprite lor(48), sã-ºi împli-
neascã legãmintele lor(49) ºi sã înconjoare Casa cea strãveche(50).
30. Aºa! Iar acela care cinsteºte lucrurile sfinte ale lui Allah va avea
parte de bine(51) de la Domnul lui. ªi vã sunt vouã îngãduite vitele,
afarã de ceea ce v-a fost pomenit(52). ªi feriþi-vã voi de murdãria
idolilor ºi feriþi-vã de vorbele mincinoase.
31. [Fiþi] drepþi în credinþa faþã de Allah, fãrã sã-i faceþi Lui asociaþi,
cãci acela care-I face lui Allah asociaþi este ca ºi cum ar cãdea din cer
ºi l-ar înºfãca pãsãrile(53) sau l-ar arunca vântul într-un hãu adânc.
32. Aºa! Iar acela care cinsteºte rânduielile lui Allah [sã ºtie] cã
aceasta(54) este din cuvioºia inimii!
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55) Momentul sacrificãrii lor.
56) Acelora care sunt smeriþi, supuºi lui Allah.
57) Pe calea lui Allah.
58) În momentele hotãrâte pentru ea.
59) Sau cãmilele ºi bovinele.
60) Rostirea formulelor care preced sacrificiul, precum: În numele lui Allah!

Allah este Cel mai Mare! Nu existã altã divinitate în afarã de Allah! Doamne, de
la Tine este ºi pentru Tine este!

61) Metaforã pentru moartea lor, dupã ce au fost junghiate.
62) Care Îl hainesc pe Allah.
63) Celor împotriva cãrora luptã idolatrii li se îngãduie sã se apere chiar ºi

prin luptã.
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33. Voi aveþi foloase de la ele [de la vite] pânã la un termen hotã-
rât(55); apoi locul de junghiere al lor este lângã Casa cea strãveche.
34. ªi pentru fiecare comunitate am rânduit Noi o ofrandã, pentru ca
ei sã pomeneascã numele lui Allah asupra vitei cu care i-a înzestrat. ªi
Domnul vostru este un Domn Unic. Deci supuneþi-vã Lui! ªi bineves-
teºte acelora care se umilesc,(56)

35. Acelora care, atunci când este pomenit numele lui Allah, li se
cutremurã inimile lor, acelora care rabdã ceea ce-i loveºte(57) ºi
acelora care plinesc Rugãciunea [As-Salat](58) ºi din cele cu care i-am
înzestrat Noi fac milostenie.
36. ªi [sacrificarea] cãmilelelor(59) grase am hotãrât-o Noi pentru a fi
dintre rânduielile lui Allah. În ele se aflã bine pentru voi. Pomeniþi
numele lui Allah asupra lor(60), când ele se aflã cu piciorul legat
[pregãtite pentru a fi junghiate]. Apoi, când ele cad pe o parte(61),
mâncaþi din ele ºi daþi sã mãnânce ºi celui nevoiaº [care nu cere] ºi
celui care cere cu umilinþã. Astfel vi le-am supus Noi, pentru ca sã fiþi
voi mulþumitori.
37. Nu vor ajunge la Allah carnea ºi sângele lor, ci va ajunge la El
evlavia voastrã. Astfel vi le-am supus vouã, pentru ca voi sã-L
preamãriþi pe Allah, pentru cã v-a cãlãuzit pe voi. ªi binevesteºte
celor care sãvârºesc fapte bune!
38. Allah îi apãrã pe cei care cred. Allah nu-i iubeºte pe cei haini(62) ºi
necredincioºi.
39. Li s-a îngãduit [sã se apere] acelora care sunt atacaþi(63), cãci ei
sunt nedreptãþiþi. Iar Allah este în stare sã-i ajute
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64) În sensul de anihilate, zãdãrnicite.
65) Ale mânãstirilor creºtine.
66) Ale creºtinilor.
67) Ale iudeilor.
68) Ale musulmanilor.
69) Sprijinindu-i împotriva adversarilor lor.
70) Neamul lui Hud.
71) Neamul lui Salih.
72) De asemenea, i-au socotit mincinoºi pe profeþii lor.
73) Neamul lui ªuayb.
74) Nu de cãtre fiii lui Israel, ci de cãtre egipteni.
75) Idolatre, necredincioase.
76) Sunt acum pustii.
77) Locuitorii oraºului Mekka, care s-au ocupat de negoþ.
78) Neajunsul nu se datoreazã sentimentelor lor, ci minþilor lor care urmeazã

poftelor ºi se cufundã în indiferenþã.

22 • SURAT AL-HAJJ

40. Pe aceia care au fost scoºi din cãminele lor pe nedrept, pentru cã
ei au zis: „Domnul nostru este Allah!” ªi de nu i-ar opri Allah pe
oameni, pe unii prin alþii, ar fi dãrâmate(64) chilii(65), biserici(66),
temple(67) ºi moschei(68) în care numele lui Allah este pomenit atât de
mult. Allah îi ajutã neîndoielnic aceluia care-L ajutã pe El. Allah este
Tare [ºi] Puternic [Qawiyy, 'Aziz].
41. Aceºtia [sunt] cei care - dacã Noi le dãm putere pe pãmânt(69) -
împlinesc Rugãciunea [As-Salat], achitã Dania [Az-Zakat], poruncesc
ceea ce este drept ºi opresc de la ceea ce este neîngãduit. Iar sfârºitul
[tuturor lucrurilor] Îi aparþine lui Allah.
42. Iar dacã ei te învinuiesc de minciunã, [sã ºtii cã] înainte de ei i-au
socotit mincinoºi [pe trimiºii lor] neamul lui Noe, neamurile ’Ad(70) ºi
Thamud(71),
43. Neamul lui Avraam ºi neamul lui Lot(72)

44. ªi locuitorii din Madyan(73). ªi Moise a fost socotit mincinos(74). Eu
le-am dat un rãgaz necredincioºilor, iar apoi i-am luat [cu pedeapsã].
ªi cât de asprã a fost osânda Mea!
45. ªi câte cetãþi am nimicit Noi pentru cã ele erau nelegiuite(75)! Iar
ele sunt acum pustiite! ªi câte fântâni pãrãsite! ªi câte palate zidite!(76)

46. Dar oare n-au umblat ei(77) prin lume ºi n-au avut ei inimi cu care
sã priceapã sau urechi cu care sã audã? Nu ochii lor sunt orbi, ci
inimile din piepturi sunt oarbe.(78)



448

79) Adicã Allah este Blând ºi Rãbdãtor, nu se grãbeºte.
80) Adicã de Paradis.
81) Îndoialã sau ipocrizie.
82) În legãturã cu Adevãrul.
83) Asupra Coranului.
84) Ziua Învierii.
85) Ultima zi, adicã Ceasul.
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47. Ei te grãbesc [sã vii] cu pedeapsa! Allah nu-ªi încalcã fãgãduinþa
Sa! Însã o zi la Domnul tãu este cât o mie de ani, aºa cum numãraþi
voi.(79)

48. ªi la câte cetãþi nu le-am dat Eu rãgaz, în vreme ce ele erau ne-
legiuite! Însã apoi le-am luat Eu [cu pedeapsã]! ªi la Mine este
întoarcerea!
49. Spune: „O, voi oameni! Eu sunt pentru voi numai un prevenitor
limpede!
50. Aceia care cred ºi sãvârºesc fapte bune vor avea parte de iertare
ºi de câºtig din belºug,(80)

51. În vreme ce aceia care se strãduiesc sã zãdãrniceascã versetele
Noastre vor fi oaspeþii Iadului”.
52. N-am trimis Noi mai înainte de tine nici un mesager ºi nici un
profet care sã fi recitat [ceea ce i-a fost lui revelat], fãrã ca ªeitan sã
nu fi încercat sã arunce [îndoialã] în privinþa recitãrii sale. Însã Allah
nimiceºte ceea ce ªeitan aruncã, apoi Allah întãreºte versetele Sale,
cãci Allah este Atoateºtiutor, Înþelept [‘Alim, Hakim].
53. ªi El face din ceea ce aruncã ªeitan o încercare(81) pentru aceia
care au în inimi o boalã ºi ale cãror inimi sunt neîndurãtoare. Cei
nelegiuiþi sunt într-o dezbinare adâncã!(82)

54. ªi sã ºtie aceia cãrora li s-a dãruit ºtiinþa cã el [Coranul] este
Adevãrul venit de la Domnul tãu ºi sã creadã în el ºi inimile lor sã se
supunã lui! Allah este Cãlãuzitorul acelora care cred pe calea cea
dreaptã.
55. Iar aceia care nu cred nu înceteazã sã fie cu îndoialã asupra lui(83)

pânã când Ceasul(84) va veni peste ei pe neaºteptate sau va veni peste
ei osânda unei Zile cumplite.(85)
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86) Numai a lui Allah.
87) În lupta sfântã.
88) Primindu-i în Paradis.
89) Paradisul.
90) Acela care este victima atacului nelegiuiþilor. Versetul a fost revelat în

legãturã cu o ceatã de companioni ai Profetului care s-a întâlnit cu un grup de
idolatri în timpul lunii în care luptele erau interzise ºi le-au cerut idolatrilor sã nu-i
atace, însã aceºtia au refuzat ºi atunci dreptcredincioºii au ripostat. Întrucât idolatrii
au continuat ºi au fost nelegiuiþi, musulmanii au continuat lupta împotriva lor pânã
ce i-au nimicit.

91) Acest ajutor.
92) Potrivindu-le prin lungirea nopþii ºi scurtarea zilei sau invers.
93) Adevãratul Dumnezeu, Cel fãrã seamãn ºi fãrã egal.
94) Idolatrii.
95) Nu are nevoie de robii Sãi;
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56. Stãpânirea va fi în Ziua aceea a lui Allah(86), care va judeca între
ei. Aceia care au crezut ºi au sãvârºit fapte bune vor intra în grãdinile
plãcerii,
57. În vreme ce aceia care n-au crezut ºi au luat semnele Noastre
drept minciunã, vor avea parte de o osândã umilitoare.
58. Acelora care au purces, [pãrãsindu-ºi cãminele], pe calea lui
Allah, iar dupã aceea au fost uciºi(87) sau au murit, Allah le va dãrui o
bunã rãsplatã(88), cãci Allah este cel mai bun dintre cei care dãruiesc.
59. El îi va lãsa sã intre într-un loc pe care-l vor gãsi plãcut(89), cãci
Allah este Atoateºtiutor [ºi] Blând ['Alim, Hakim].
60. Aºa! Iar pe acela care va pedepsi cu ceea ce a fost pedepsit, iar
apoi va fi nedreptãþit(90), Allah îl va ajuta; Allah este Îndurãtor, Iertãtor
['Afuww, Ghafur].
61. Aceasta(91) pentru cã Allah face sã intre noaptea în zi ºi sã intre
ziua în noapte(92) ºi pentru cã Allah este Cel care Aude Totul [ºi] Cel
care Vede Totul [Sami', Basir].
62. Aceasta pentru cã Allah este Adevãrul(93), iar ceea ce cheamã
ei(94) în locul Sãu este deºertãciune ºi cã Allah este Cel mai Înalt [ºi]
Cel mai Mare(95) [Al-'Aliyy, Al-Kabir].
63. Oare nu vezi cã Allah pogoarã apã din cer ºi pãmântul devine
înverzit? Allah este Cel Binevoitor [ºi] Bine ªtiutor [Latif, Khabir].
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96) ªi v-a supus ºi marea, pe care corãbiile plutesc conduse de El, spre folosul
vostru.

97) Planetele ºi stelele.
98) În pântecele mamelor voastre.
99) În Ziua de Apoi.
100) În Tabla pãstrãtoare.
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64. Ale Lui sunt cele din ceruri ºi cele de pre pãmânt. Allah este Cel
Deajuns pentru Sine [ºi] Cel Vrednic de Laudã [Al-Ghaniyy, Al-
Hamid].
65. Oare nu vezi cã Allah v-a supus vouã ceea ce este pe pãmânt, iar
corãbiile plutesc pe mare din porunca Lui(96)? El þine cerul(97) sã nu
cadã peste pãmânt, decât cu voia Sa. Allah este Cel cu milã [ºi]
Îndurãtor cu oamenii [Ra'uf, Rahim].
66. El este Cel care v-a dat viaþã(98), apoi vã dã vouã moarte, apoi vã
va învia pe voi(99). Dar omul este nemulþumitor!
67. Fiecãrei comunitãþi i-am hotãrât Noi o rânduialã pe care ea o
urmeazã. ªi sã nu se certe cu tine despre acest lucru! ªi cheamã la
Domnul tãu! Tu eºti, neîndoielnic, pe o cale dreaptã!
68. Iar de se vor certa cu tine, spune: „Allah ºtie mai bine ceea ce
faceþi voi!
69. Allah va judeca între voi în Ziua Învierii pentru cele asupra cãrora
sunteþi cu pãreri diferite!”
70. Oare nu ºtii cã Allah cunoaºte ceea ce este în cer ºi pre pãmânt?
Acestea sunt într-o Carte(100) ºi acesta este pentru Allah [un lucru]
uºor!
71. Ei adorã în locul lui Allah lucruri despre care nu s-a pogorât nici
o dovadã ºi despre care ei nu au ºtiinþã. Iar cei nelegiuiþi nu vor avea
ajutor.
72. ªi când li se recitã lor versetele Noastre cele limpezi, cunoºti pe
chipurile celor care nu cred neplãcerea [supãrarea ºi furia]. De-abia
se stãpânesc sã nu se arunce asupra acelora care le recitã versetele
Noastre. Spune: „Sã vã vestesc vouã ceva mai rãu decât aceasta?
Focul! Allah le-a promis acelora care nu cred. ªi ce rea soartã!”



451

22 • SURAT AL-HAJJ

73. O, voi oameni! Vi s-a dat vouã o pildã, auziþi-o: Aceia pe care voi îi
chemaþi în locul lui Allah(101) nu vor putea crea nici mãcar o muscã,
chiar de s-ar uni ei pentru aceasta! Iar dacã musca le rãpeºte un lucru,
ei nu-l vor putea lua înapoi! Slabi sunt ºi cel care cere(102) ºi cel de la
care se cere!”(103)

74. Ei nu L-au preþuit pe Allah dupã adevãrata Sa mãsurã. Allah este
Cel Tare, Preaputernic [Qawiyy, 'Aziz]!
75. Allah alege trimiºi dintre îngeri ºi dintre oameni. Allah este Cel
care Aude Totul [ºi] Cel care Vede Totul [Sami', Basir]!
76. El ºtie ceea ce se aflã înaintea lor ºi ceea ce se aflã în urma
lor(104) ºi la Allah se întorc [toate] lucrurile.
77. O, voi cei care credeþi! Înclinaþi-vã, prosternaþi-vã ºi adoraþi-L pe
Domnul vostru ºi faceþi bine! Poate cã voi veþi izbândi!(105)

78. ªi luptaþi-vã pentru Allah(106) cu toatã osteneala pe care El o meritã!
El v-a ales pe voi ºi nu v-a impus în religie nici o greutate; ea este religia
pãrintelui vostru Avraam. [Allah este] Cel care v-a numit pe voi musul-
mani atât mai înainte(107), cât ºi în aceastã [Carte](108), pentru ca Trimisul
sã fie martor(109) pentru voi ºi pentru ca voi sã fiþi martori pentru oame-
ni(110). Împliniþi Rugãciunea [As-Salat], achitaþi Dania [Az-Zakat] ºi lega-
þi-vã strâns de Allah, cãci El este Stãpânul vostru! Ce minunat Stãpân ºi
ce minunat Ocrotitor!

101) Idolii.
102) Idolatrii.
103) Idolii.
104) Ceea ce au sãvârºit ºi ceea ce vor sãvârºi.
105) La acest verset, cei care îl aud se prosterneazã.
106) Împotriva necredincioºilor, a întunericului ºi a sufletului.
107) În scripturile anterioare revelãrii Coranului.
108) În Coran.
109) Cã v-a trimis mesajele Domnului vostru.
110) Cã trimiºii v-au transmis vouã mesajele lui Allah.
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1) În traducere "Sura [Drept]credincioºilor", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Vor izbândi ºi vor avea parte de fericire permanentã atât în aceastã lume,

cât ºi în Lumea de Apoi.
3) Umili ºi liniºtiþi, concentraþi asupra Rugãciunii.
4) Îºi pãstreazã castitatea.
5) Femeile sclave care sunt în proprietatea lor, cu observaþia cã Islamul

îndeamnã la eliberarea sclavilor fie ca un act de adoraþie, fie ca mijloc de rãscum-
pãrare în unele cazuri.

6) Pentru cã aceasta este un drept îngãduit.
7) Împlinind toate rugãciunile la vremea lor, fãrã a neglija nimic din ele.
8) Cei care întrunesc toate atributele menþionate.
9) Cei care meritã.
10) Pe oameni.

23    SURAT AL-MU'MINUN(1)

(Mekkanã [74]; 118 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Fãrã îndoialã cã izbândesc ºi sunt fericiþi(2) dreptcredincioºii,
2. Care sunt smeriþi(3) în Rugãciunea lor
3. ªi care rãmân departe de vorbele deºarte
4. ªi care fac Dania [Az-Zakat]
5. ªi care îºi pãzesc castitatea (4)

6. Afarã de soaþele lor ºi de aceea ce stãpânesc mâinile lor drepte(5),
cãci pentru aceasta nu sunt ei învinuiþi,(6)

7. În vreme ce aceia care cautã mai mult de atât, aceia sunt
nelegiuiþi,
8. Însã aceia care sunt cu grijã faþã de cele încredinþate ºi faþã de
fãgãduinþa lor
9. ªi cei care vegheazã la Rugãciunea lor,(7)

10. Aceia(8) sunt moºtenitorii,(9)

11. Cei care vor moºteni Firdawsul, ºi ei în el vor sãlãºlui.
12. Noi l-am creat pe om(10) din apa aleasã [venitã] din lut.
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11) Adicã uterul femeii.
12) Un cheag de culoarea sângelui lipicios.
13) Diferitã de ceea ce a fost fãcut.
14) Pentru a da socotealã ºi pentru rãsplatã.
15) Cele ºapte ceruri.
16) Astfel încât sã cadã peste ele ºi sã le nimiceascã.
17) Astfel încât sã fie suficientã.
18) Þâºnind în locurile în care Preaslãvitul a vrut sã dea viaþã.
19) Dupã o altã interpretare este vorba despre un munte din Palestina (Sayna')

situat între Egipt ºi Al-Aqaba. În aceastã zonã din Palestina ºi din Sinai au existat
din cele mai vechi timpuri condiþii foarte bune pentru cultivarea mãslinului, socotit
un pom binecuvântat.

20) Prin care se au în vedere cãmilele, bovinele, ovinele ºi caprinele.
21) Laptele care se strânge în ugerul lor.
22) Le folosiþi pe unele dintre ele pentru cãlãrie ºi poveri, iar de la altele aveþi

lâna, pãrul, puii lor etc.
23) Pe cãmile.
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13. Apoi l-am fãcut Noi o picãturã într-un loc sigur,(11)

14. Apoi am fãcut din picãturã un cheag(12) ºi am fãcut din cheag o
bucatã de carne ºi am fãcut din bucata de carne oase ºi am îmbrãcat
oasele cu carne. Apoi l-am scos la ivealã ca o altã fãpturã.(13)

Binecuvântat fie Allah, Fãcãtorul, Cel Bun!
15. Dupã aceasta veþi fi voi morþi,
16. Iar în Ziua Învierii veþi fi voi readuºi la viaþã(14).
17.  Deasupra voastrã am fãcut Noi ºapte straturi(15). ªi Noi nu
suntem cu nebãgare de seamã faþã de fãpturi.(16)

18. ªi Noi am pogorât apã din cer cu mãsurã(17). Apoi Noi am fãcut-o
sã stea în pãmânt,(18) cu toate cã avem puterea sã o facem sã disparã.
19. ªi Noi v-am fãcut vouã cu ajutorul ei grãdini de curmali ºi vii, în
care voi aveþi roade multe ºi din ele voi mâncaþi.
20. Ca ºi un pom ce creºte pe Muntele Sinai(19) ºi care dã ulei ºi
hranã pentru cei care mãnâncã,
21. Iar în vite(20) aveþi voi o bunã pildã, cãci vã dãm vouã sã beþi din
ceea ce ele au în pântece(21) ºi multe foloase aveþi de la ele(22) ºi de la
ele mâncaþi
22. ªi pe ele(23) ºi pe corãbii sunteþi purtaþi.
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24) Cel care cheamã la venerarea lui Allah.
25) Sã trimitã un mesager.
26) Din cer.
27) La care cheamã Noe.
28) Cuprins de nebunie.
29) Pânã ce el îºi va reveni din nebunie.
30) Noe.
31) Sã coboare pedeapsa asupra lor.
32) La propriu, este cuptorul de pâine, dar figurat, este faþa pãmântului.
33) Pe corabie.
34) Câte un mascul ºi câte o femelã din fiecare specie.
35) A fost luatã hotãrârea de nimicire a lor.
36) Te vei instala.
37) Loc de coborâre sau locuinþã.
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23. Noi l-am trimis pe Noe la neamul sãu ºi el a zis: “O, neam al meu!
Adoraþi-L voi pe Allah! Voi nu aveþi altã divinitate în afarã de El. Oare
nu vã temeþi voi?”
24. ªi au zis cãpeteniile neamului sãu, care nu au crezut: “Acesta(24)

nu este decât un om asemenea vouã, care voieºte sã se ridice
deasupra voastrã. Dacã Allah ar fi voit,(25) ar fi fãcut sã coboare(26)

îngeri. Noi n-am auzit aceasta(27) de la strãbunii noºtri din vechime!
25. [Au zis unii dintre ei]: “Acesta nu este decât un bãrbat posedat.(28)

Deci aºteptaþi voi pânã la un timp!”(29)

26. ªi a zis el:(30) “Doamne! Ajutã-mã pe mine, fiindcã ei mã
învinuiesc de minciunã!”
27. ªi i-am revelat Noi: “Fã-þi arca sub ochii Noºtri ºi dupã revelaþia
Noastrã! Iar când va veni porunca Noastrã(31) ºi va clocoti cuptorul,(32)

atunci du pe ea(33) din fiecare [specie] câte o pereche(34) ºi familia ta,
afarã de aceia asupra cãrora s-a rostit cuvântul(35)! ªi nu vorbi cu Mine
pentru aceia care s-au purtat cu nelegiuire, cãci ei sunt înecaþi!
28. ªi dupã ce te vei aºeza(36) tu ºi cei care sunt cu tine pe corabie,
atunci spune: “Mãrire lui Allah care ne-a izbãvit pe noi de neamul de
nelegiuiþi!”
29. ªi mai spune: “Doamne, alege pentru mine un loc de coborâre(37)

binecuvântatã, cãci Tu eºti cel mai bun dintre coborâtori!"
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38) În ceea ce i s-a întâmplat lui Noe ºi neamului sãu.
39) Pentru cei care ºtiu sã tragã învãþãminte.
40) Încercându-i pe robii Noºtri pentru a vedea cine ºtie sã tragã învãþãminte

ºi cine este nepãsãtor.
41) Neamul 'Ad, neamul profetului Hud.
42) Le-am asigurat o viaþã tihnitã ºi îmbelºugatã.
43) Din mormintele voastre, vii, aºa cum aþi fost.
44) Departe de a se întâmpla sau de adevãr este ceea ce vi se promite.
45) Unii mor ºi alþii se nasc pentru a se stinge o generaþie ºi a veni o altã

generaþie.
46) Trimisul lor.
47) Allah.
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30. Întru aceasta(38) sunt semne,(39) iar Noi suntem ispititori.(40)

31. Iar dupã ei am fãcut Noi sã se iveascã mai apoi un alt neam.(41)

32. ªi le-am trimis lor un trimis dintre ei, [pentru ca el sã le spunã]:
“Adoraþi-L pe Allah! Voi nu aveþi altã divinitate afarã de El! Oare voi
nu vã temeþi [de El]?”
33. Însã au zis cãpeteniile neamului sãu care nu au crezut ºi au
tãgãduit întâlnirea din Lumea de Apoi ºi pe care Noi le-am þinut în
belºug(42) în aceastã lume: “Acesta nu este decât un om ca ºi voi, care
mãnâncã ceea ce mâncaþi voi ºi bea ce beþi voi,
34. Iar de veþi da ascultare unui om asemenea vouã, atunci veþi fi
pierduþi.
35. Vã fãgãduieºte el cã dupã ce veþi fi þãrânã ºi oseminte veþi fi voi
scoºi!?(43)

36. Departe, departe este ceea ce vi se fãgãduieºte!(44)

37. Nu este decât viaþa noastrã lumeascã; noi murim ºi trãim ºi nu
vom fi niciodatã înviaþi!(45)

38. El nu este decât un om care a nãscocit minciuna ºi a pus-o pe
seama lui Allah ºi noi nu credem în el!”
39. A zis el:(46) “Doamne, ajutã-mã pe mine, cãci ei mã socotesc
mincinos!”
40. A zis:(47) “Numai puþin ºi vor ajunge ei sã se cãiascã!”
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48) Pedeapsa cea asprã sau strigãtul unui înger.
49) Pieirea lor!
50) Care i-a fost hotãrât pentru nimicire.
51) Sã fie nimicite neamurile unul dupã altul.
52) N-au rãmas decât poveºtile despre ei.
53) Sã piarã!
54) Cu minunile.
55) Nu s-au lãsat înduplecaþi sã-i elibereze pe fiii lui Israel din robie ºi sã-i lase

sã plece cu Moise.
56) Înecaþi în mare.
57) Tora.
58) Al puterii Noastre nemãrginite.
59) Loc ridicat, probabil Ierusalim, bun pentru ºedere.
60) Un curs de apã.
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41. ªi i-a cuprins pe ei strigãtul,(48) cu toatã dreptatea, ºi Noi i-am
fãcut ca o spumã [purtatã de un torent]. Aºadar, departe cu neamul
de nelegiuiþi!(49)

42. Apoi, am creat Noi, în urma lor, alte neamuri.
43. Nici o comunitate nu poate grãbi ºi nici întârzia termenul sãu(50).
44. Apoi am trimis Noi trimiºii Noºtri unul dupã altul. ªi de fiecare
datã când trimisul venea la comunitatea lui, ei îl þineau de mincinos.
ªi Noi am fãcut sã urmeze unii dupã alþii(51) ºi am fãcut din ei poveºti
pilduitoare(52). Deci departe(53) cu un neam care nu crede!
45. Apoi i-am trimis Noi pe Moise ºi pe fratele sãu Aaron, cu
semnele Noastre(54) ºi cu dovadã limpede,
46. La Faraon ºi la dregãtorii lui, însã aceºtia s-au semeþit, cãci erau
un neam de trufaºi,(55)

47. ªi au zis ei: “Sã credem noi în doi oameni asemenea nouã, în
vreme ce cei din neamul lor sunt înrobiþi la noi?”
48. ªi i-au socotit pe amândoi drept mincinoºi, ºi au fost ei nimiciþi.(56)

49. ªi i-am dãruit lui Moise Cartea(57) pentru ca ei sã fie cãlãuziþi!
50. ªi am fãcut Noi din fiul Mariei ºi din mama lui un semn(58) ºi Noi
le-am dat lor doi [adãpost] pe o colinã statornicã(59) ºi cu izvor.(60)
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51. O, trimiºilor!(61) Mâncaþi din cele bune(62) ºi împliniþi fapte bune!
Eu sunt Bineºtiutor a ceea ce sãvârºiþi voi.
52. Aceastã comunitate,(63) a voastrã, este o singurã comunitate, iar
Eu sunt Domnul vostru.(64) Deci fiþi cu fricã de Mine(65)!
53. Însã ei au rupt lucrul lor, [despãrþindu-se în] secte(66); fiecare sectã
bucurându-se de ceea ce avea ea.(67)

54. Deci lasã-i în rãtãcirea lor pânã la un timp!(68)

55. Oare socotesc ei cã ceea ce Noi le dãruim din bunuri ºi copii
56. Sunt bunuri pe care Noi le dãm în grabã? Nu, ei nu pricep(69)!
57. Aceia care au teamã de Domnul lor
58. ªi aceia care cred în versetele Domnului lor
59. ªi aceia care nu-I fac asociaþi Domnului lor
60. ªi aceia care dau ce dau(70) cu inimile pline de fricã [la gândul cã]
se vor întoarce la Domnul lor,(71)

61. Aceia se grãbesc cãtre faptele bune ºi ei se întrec în ele.
62. Noi nu impunem unui suflet decât atât cât este puterea lui,(72) iar
Noi avem o carte(73) ce rosteºte adevãrul ºi ei nu vor fi nedreptãþiþi.
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61) Chemare adresatã tuturor profeþilor.
62) Cele bune le-au fost îngãduite profeþilor.
63) În sensul de omenire în întregime, cãci aproape toþi profeþii au propo-

vãduit aceeaºi religie, identificatã cu Islamul.
64) Fãrã nici un alt asociat.
65) De pedeapsa Mea.
66) S-au despãrþit în privinþa credinþei lor.
67) Socotind cã ea are dreptate.
68) Pânã la timpul hotãrât pentru nimicirea lor.
69) Sã nu creadã rãtãciþii cã bunurile cu care-i dãruim Noi în aceastã viaþã

sunt rãsplatã pentru ceea ce sãvârºesc ei! Dimpotrivã, ei vor fi întrebaþi de ce nu
au adus mulþumiri pentru ele ºi vor fi pedepsiþi pentru nemulþumire ºi pentru
necredinþã.

70) Ca milostenii.
71) Pentru a li se cere socotealã.
72) Allah nu cere robilor Sãi decât ceea ce le stã în putinþã.
73) Cartea faptelor fiecãrui rob.
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74) Inimile necredincioºilor.
75) Refuzând sã le ascultaþi.
76) Faþã de Coran.
77) În Coran, pentru a vedea cã el este Adevãrul limpede.
78) Stãpânit de nebunie.
79) Provenind din sufletele lor nelegiuite.
80) Mândria lor, adicã revelarea Coranului în limba lor.
81) Se abat de la Adevãr.
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63. Însã inimile lor(74) sunt în rãtãcire de la aceasta ºi ei au alte fapte
[rele] pe care le sãvârºesc în afarã de aceasta,
64. Pânã ce Noi îi luãm cu chinul pe cei mai înstãriþi dintre ei ºi atunci
iatã-i pe ei cum strigã [implorând]!
65. “Nu strigaþi astãzi [implorând], cãci nu veþi fi ajutaþi din partea
Noastrã!
66. Versetele Mele v-au fost recitate vouã, însã voi v-aþi întors pe
cãlcâiele voastre,(75)

67. Semeþindu-vã faþã de el,(76) ºi le-aþi hulit când aþi stat la poveºti
noaptea.”
68. Nu cugetã ei la ceea ce este spus?(77) ªi oare le-a venit lor ceea
ce nu le-a venit strãmoºilor lor cei dintru început?
69. Sau poate cã ei nu-l cunosc pe Trimisul lor ºi de aceea se leapãdã
de el?
70. Sau spun ei: ”El este posedat!”(78) Ba el le-a adus lor Adevãrul,
iar celor mai mulþi dintre ei nu le place adevãrul!
71. ªi dacã adevãrul s-ar potrivi cu poftele lor,(79) s-ar fi stricat cerurile
ºi pãmântul, precum ºi toþi cei care se aflã în ele. Însã Noi le-am adus
pomenirea lor,(80) dar ei de la pomenirea lor se întorc.
72. Sau ceri tu de la ei o rãsplatã? Dar rãsplata Domnului tãu este
mai bunã, iar El este cel mai bun dintre îngrijitori.
73. Tu doar îi chemi cãtre o cale dreaptã,
74. Iar aceia care nu cred în Viaþa de Apoi se abat de la aceastã
cale.(81)



459

82) Pentru ca sã auziþi, sã vedeþi ºi sã înþelegeþi.
83) Faþã de aceastã binecuvântare a lui Allah.
84) Ajutându-vã sã vã înmulþiþi.
85) În Ziua Învierii.
86) Fãpturilor Sale, dupã trecerea prin fazele dezvoltãrii lor.
87) În privinþa lungimii lor.
88) Dintre comunitãþile care i-au socotit pe trimiºii lor mincinoºi.
89) Minciuni scrise în cãrþile lor.
90) ªi nu o sã ºtiþi cã cel care a putut sã facã prima datã un lucru poate sã-l

ºi refacã?
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75. Dacã Ne-am fi îndurat de ei ºi am fi îndepãrtat rãul de la ei, s-ar
fi îndârjit în nelegiuirea lor ºi ar fi rãtãcit [mai departe în ea].
76. I-am apucat Noi cu chin, însã ei nu s-au supus Domnului lor ºi nu
s-au rugat [Lui] cu umilinþã.
77. Pânã ce, atunci când le vom deschide Noi poarta cãtre un chin
aspru, iatã-i pe ei acolo deznãdãjduiþi!
78. El este Cel care a creat pentru voi auzul, vãzul ºi inimile(82). [Însã
nici auzul, nici vãzul, nici inimile lor nu le-au fost de nici un folos]. Însã
voi sunteþi atât de puþin mulþumitori!(83)

79. El este Cel care v-a rãspândit pe voi pe pãmânt(84) ºi la El veþi fi
voi adunaþi.(85)

80. El este cel care dã viaþa(86) ºi dã moarte ºi la El se aflã schimbarea
nopþii ºi zilei.(87) Oare voi nu pricepeþi?
81. Însã ei zic, asemenea cum au zis ºi cei de mai înainte.(88)

82. Zic ei: “Oare dupã ce vom muri ºi vom fi noi þãrânã ºi oseminte,
vom mai fi noi aduºi la viaþã din nou?
83. Ni s-a fãgãduit ºi nouã ºi pãrinþilor noºtri, mai înainte, aceasta,
însã acestea nu sunt decât legende(89) ale înaintaºilor!”
84. Spune: “Cui îi aparþin pãmântul ºi cei care se aflã pe el, dacã voi
ºtiþi?”
85. Ei vor zice: “Lui Allah!” Spune: “Oare voi nu voiþi sã luaþi
aminte?”(90)

86. Spune: “ªi cine este Stãpânul celor ºapte ceruri ºi Stãpânul
Tronului sublim?”
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91) De pedeapsa Lui pentru idolatria voastrã ºi pentru cã þineþi de mincinoase
ºtirile despre El ºi despre Trimisul Sãu?

92) Apãrã ºi ajutã pe cine voieºte, dacã este ameninþat de vreun rãu.
93) Nimeni nu se poate apãra, dintre aceia cãrora El le doreºte un rãu, ºi nu

poate scãpa de pedeapsa Lui.
94) Cum de sunteþi înºelaþi în privinþa credinþei în El ºi supunerii faþã de El,

ca ºi cum aþi fi fermecaþi?
95) Pretinzând cã El ar avea un fiu ºi un asociat.
96) Minþind în mod evident.
97) Pedeapsa fãgãduitã lor.
98) Dar amânãm acest lucru pânã ce va veni termenul hotãrât pentru aceasta.
99) Adicã iertând ºi purtându-se bine.
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87. Ei vor zice: “[Ele sunt ale] lui Allah!“ Spune: “ªi oare voi nu vã
temeþi?”(91)

88. Spune: “În mâna cui se aflã stãpânirea tuturor lucrurilor ºi cine
apãrã(92) ºi de cine nu existã apãrare,(93) dacã ºtiþi?"
89. Vor zice ei: “Ale lui Allah sunt!” Spune: “ªi cum se face cã sunteþi
voi fermecaþi?”(94)

90. Noi le-am adus lor Adevãrul, însã ei sunt mincinoºi(95).
91. Allah nu ªi-a luat nici un copil ºi nu este nici o divinitate alãturi de
El. [Dacã ar fi fost mai multe divinitãþi], fiecare divinitate s-ar fi dus
împreunã cu ceea ce a creat ºi unii dintre ei ar fi încercat sã fie
deasupra celorlalþi. Mãrire lui Allah care este mai presus de tot ceea
ce vorbesc ei”(96)

92. [El este] Cunoscãtorul tuturor celor nevãzute ºi vãzute! ªi El este
mai presus de faptul cã îi fac Lui asociaþi!
93. Spune: “Doamne, dacã Tu mã laºi sã vãd ceea ce le este lor
fãgãduit,(97)

94. Atunci nu mã aºeza, Doamne, întru neamul celor nelegiuiþi!”
95. Noi avem puterea sã-þi arãtãm ceea ce le fãgãduim.(98)

96. Respinge rãul cu ceva care este mai bun!(99) Noi ºtim prea bine
ceea ce vorbesc ei!
97. ªi spune: “Doamne, eu caut scãpare la Tine împotriva ispitelor
ºeitanilor
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100) Pe pãmânt, dându-mi viaþã din nou.
101) Acesta este rãspunsul aºteptat al lui Allah pentru acela care cere sã se

întoarcã la viaþã.
102) Fãrã sã-i fie de nici un folos.
103) În urma morþilor.
104) Barzakh este o barierã, un obstacol, iar aici este lumea care separã ceasul

morþii de ceasul învierii, ºi care nu mai permite întoarcerea înapoi a celor care au
murit.

105) Ale cãror fapte bune vor atârna mai greu în balanþã.
106) Ale cãror fapte bune vor atârna mai uºor decât faptele rele.
107) Scoate-ne pe noi din foc ºi readu-ne la viaþã! Dacã ne vom întoarce din

nou la necredinþã ºi la pãcate, înseamnã cã noi întrecem orice mãsurã, în
nelegiuirea noastrã.
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98. ªi eu caut scãpare la Tine, Doamne, pentru ca ei sã nu se apro-
pie de mine!”
99. Abia când vine moartea la unul dintre ei, zice el: “Doamne, adu-
mã pe mine înapoi,(100)

100. Pentru ca eu sã fac bine, în cele pe care le-am lãsat!" “Nici-
decum!”(101) Acesta este un cuvânt pe care el îl va rosti.(102) Iar în
urma lor(103) este o despãrþire,(104) pânã în Ziua când vor fi sculaþi [din
morþi].
101. Iar când se va sufla în trâmbiþã, nu vor mai fi înrudiri între ei în
Ziua aceea, nici nu se vor întreba întreolaltã.
102. Aceia ale cãror balanþe vor atârna mai greu,(105) aceia vor fi cei
fericiþi,
103. Iar aceia ale cãror balanþe vor atârna mai uºor,(106) aceia sunt
cei care ºi-au pierdut sufletele lor ºi ei în Gheena vor avea sãlaº
veºnic.
104. Focul va arde feþele lor ºi buzele lor vor fi schimonosite.
105. “Oare nu vi s-au recitat vouã versetele Mele, iar voi le-aþi luat
drept minciunã?”
106. Ei vor zice: “Doamne, rãtãcirea noastrã ne-a învins ºi noi am
fost un neam de oameni rãtãciþi!
107. Doamne, scoate-ne pe noi din el! ªi dacã iarãºi ne vom
întoarce, suntem noi nelegiuiþi!”(107)
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108) În legãturã cu izbãvirea de pedeapsã.
109) Dreptcredincioºii.
110) Allah Preaînaltul sau îngerul cãruia i se va porunci sã-i întrebe.
111) În joacã sau în deºert, fãrã înþelepciune.
112) Pentru rãsplatã?
113) Necredincioºii nu vor izbândi ºi nu vor dobândi veºnicia în Paradis.
114) Cel mai bun dintre cei care sunt milostivi cu pãcãtoºii ºi îi iartã dacã ei

se cãiesc.
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108. El zice: “Rãmâneþi în el umiliþi ºi nu mai vorbiþi cu Mine!”(108)

109. [Pentru cã au fost] o parte dintre robii Mei(109) care au zis:
“Doamne, noi am crezut! Deci iartã-ne ºi îndurã-Te de noi, cãci Tu eºti
cel mai bun dintre cei îndurãtori!”,
110. Însã voi i-aþi batjocorit, pânã aþi uitat pomenirea Mea, ºi voi
râdeaþi de ei.
111. Astãzi, eu îi rãsplãtesc pentru cã ei au fost statornici, astfel
încât ei sã fie cei care izbândesc.
112. El(110) va zice: “Câþi ani aþi rãmas voi pe pãmânt?”
113. Vor rãspunde ei: “Am rãmas o zi sau doar o parte dintr-o zi. În-
treabã-i pe cei care þin numãrul!”
114. El va zice: “Nu aþi rãmas voi decât puþin [timp]! Mãcar dacã aþi
ºti voi!
115. Oare credeþi cã v-am creat pe voi fãrã rost(111) ºi cã nu vã veþi
întoarce la Noi?”(112)

116. Preaînalt este Allah, Stãpânul adevãrat! Nu existã altã divinitate
în afarã de El, Stãpânul Tronului sublim!
117. ªi cel ce cheamã alãturi de Allah un alt dumnezeu, fãrã sã aibã
dovadã despre el, acela va da socotealã Domnului sãu. Iar necredin-
cioºii nu vor izbândi!”(113)

118. ªi spune: “Doamne, iartã ºi fii îndurãtor, cãci Tu eºti Cel mai
bun dintre cei îndurãtori!”(114)
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1) În traducere “Sura luminii”, dupã versetul 35.
2) Adicã “Aceasta este o surã”.
3) Ale cãrei prescripþii sunt absolut obligatorii.
4) Dar aceste lovituri nu trebuie sã aibã ca rezultat fisurarea oaselor sau

provocarea de rãni.
5) Dreptcredincioºilor musulmani le sunt strict interzise concubinajul ºi adulterul.

Cãsãtoria celor care preacurvesc nu este posibilã decât în condiþiile menþionate în
acest verset ºi dupã ce ei s-au cãit pentru pãcatul lor.

6) Acuzându-le de infidelitate.
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24    SURAT AN-NUR(1)

(Medinitã [102]; 64 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O surã(2) pe care Noi am trimis-o ºi pe care Noi am impus-o(3) ºi în
care Noi am trimis versete limpezi pentru ca voi sã luaþi aminte.
2. Pe cea care preacurveºte ºi pe cel care preacurveºte biciuiþi-i pe
fiecare cu câte o sutã de lovituri.(4) ªi sã nu vã apuce mila de ei în
împlinirea legii lui Allah, dacã voi credeþi în Allah ºi în Ziua de Apoi!
ªi un grup de dreptcredincioºi sã fie martori la pedepsirea lor!
3. Cel care preacurveºte nu se însoarã decât cu o femeie care prea-
curveºte sau cu o pãgânã, iar pe muierea care preacurveºte nu o ia
de nevastã decât un bãrbat care preacurveºte sau un pãgân. Acest
lucru le este oprit dreptcredincioºilor.(5)

4. Pe aceia care defãimeazã muieri cinstite ºi apoi nu aduc patru
martori, biciuiþi-i cu optzeci de lovituri ºi nu mai primiþi mãrturie de la
ei niciodatã, cãci ei sunt nelegiuiþi,
5. Afarã de aceia care pe urmã se cãiesc ºi se îndreaptã, cãci Allah
este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!
6. Aceia care le defãimeazã pe soþiile lor(6) ºi nu au martori afarã de ei
înºiºi, fiecare dintre ei trebuie sã facã patru mãrturii [cu jurãmânt] pe
Allah cã el este dintre cei care spun adevãrul
7. ªi o a cincea [mãrturie cu jurãmânt] ca blestemul lui Allah sã cadã
asupra lui, dacã el este dintre cei care mint.
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7) Pedeapsa cu biciuirea.
8) Adicã soþul.
9) În cazul unor afirmaþii contradictorii ale celor doi soþi, despãrþirea dintre cei

doi se decide pe cale juridicã, orice uniune între cei doi fiind interzisã în viitor.
10) Se subînþelege: Aþi fi voi în mare încurcãturã.
11) Motivul revelãrii acestui verset a fost o calomnie la adresa Ayiºei - soþia

Profetului - din partea unui grup de ipocriþi, în frunte cu Abd Allah ibn Ubayy ben
Salul, care a acuzat-o de adulter în timpul unei campanii în care l-a însoþit pe
Trimis.

12) Allah se adreseazã Trimisului lui Allah ºi neamului Ayiºei.
13) Martori drepþi din rândul musulmanilor.
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8. Însã osânda(7) va fi îndepãrtatã de la ea, dacã ea face patru mãrturii
[cu jurãmânt] pe Allah cã el este dintre cei care mint
9. ªi o a cincea [mãrturie cu jurãmânt] ca mânia lui Allah sã se abatã
asupra ei, dacã el(8) este dintre cei care spun adevãrul(9).
10. ªi dacã nu ar fi graþia lui Allah asupra voastrã ºi îndurarea Lui ºi
[faptul] cã Allah este Iertãtor [ºi] Înþelept [Tawwab, Hakim]!(10)

11. Cei care au venit cu minciuna(11) sunt un grup dintre voi. Nu o
socotiþi a fi un rãu pentru voi, ci mai degrabã ea este un bine pentru
voi!(12) Fiecare om dintre ei are pãcatul ce ºi l-a agonisit, iar aceluia
cãruia îi revine cea mai mare parte din ea va avea parte de mare
chin.
12. De ce, atunci când aþi auzit-o [aceastã calomnie], nu au avut
credincioºii ºi credincioasele o bãnuialã bunã în sinea lor ºi de ce nu au
zis “Aceasta este o minciunã învederatã”?
13. De ce nu au adus ei întru aceasta patru martori?(13) Iar dacã nu
au adus ei martori, înseamnã cã aceºtia sunt la Allah mincinoºi.
14. ªi de n-ar fi graþia lui Allah asupra voastrã ºi îndurarea Lui, atât în
aceastã lume, cât ºi în Lumea de Apoi, v-ar fi ajuns pe voi un chin
mare pentru ceea ce aþi vorbit voi,
15. Cãci l-aþi rostit cu limbile voastre ºi aþi spus cu gurile voastre
lucrul despre care nu aveþi nici o ºtiinþã ºi l-aþi þinut drept [lucru] uºor,
când – de fapt – el este la Allah [un lucru] greu.
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14) Reproºul din versetele acestea este adresat acelora care au auzit minciuna
ºi nu au respins-o în mod categoric.

15) De murdãria pãcatelor.
16) Pe cei care le-au pricinuit lor rãu.
17) Procedaþi cu ei aºa cum aþi voi sã procedeze Allah cu voi.
18) În ziua când limbile, mâinile ºi picioarele lor vor face mãrturie împotriva lor.
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16. ªi de ce, când aþi auzit-o, n-aþi zis voi: “Nu se cuvine sã vorbim
despre aceasta! Mãrire Þie! Aceasta este o mare clevetire!(14)

17. Allah vã îndeamnã sã nu vã mai întoarceþi la una ca asta
niciodatã, dacã sunteþi dreptcredincioºi.
18. ªi Allah vã desluºeºte vouã versetele, iar Allah este Bineºtiutor [ºi]
Înþelept ['Alim, Hakim].
19. Aceia care vor ca printre dreptcredincioºi sã se rãspândeascã
ticãloºia vor avea parte de osândã dureroasã atât în aceastã lume, cât
ºi în Lumea de Apoi. Allah ºtie, în vreme ce voi nu ºtiþi.
20. ªi de n-ar fi graþia lui Allah asupra voastrã ºi mila Lui ºi [faptul]
cã Allah este Cel cu milã, Îndurãtor [Ra'uf, Rahim], [voi aþi fi aspru
pedepsiþi].
21. O, voi cei care credeþi! Nu urmaþi paºii lui ªeitan! Aceluia care
urmeazã paºii lui ªeitan el îi porunceºte ticãloºia ºi lucrul oprit. ªi de
nu ar fi graþia lui Allah asupra voastrã ºi mila Sa, nici unul dintre voi
nu ar fi curat nicicând(15). Însã Allah curãþeºte pe cine voieºte El. Iar
Allah este Cel care Aude Totul [ºi] Bineºtiutor [Sami', 'Alim].
22. Sã nu jure cei înzestraþi cu belºug ºi cu bogãþie dintre voi cã ei nu
vor mai da [nimic] rudelor, sãrmanilor ºi celor care purced pe calea lui
Allah! Ci sã ierte ºi sã miluiascã(16). Oare nu voiþi voi ca Allah sã vã
ierte vouã? Iar Allah este Iertãtor, Îndurãtor(17) [Ghafur, Rahim].
23. Aceia care defãimeazã femei evlavioase, preacurate ºi dreptcre-
dincioase vor fi blestemaþi atât în aceastã viaþã, cât ºi în Viaþa de Apoi
ºi vor avea parte de chin mare.
24. Într-o zi, limbile, mâinile ºi picioarele lor vor face mãrturie împo-
triva lor pentru ceea ce ei au sãvârºit.
25. În Ziua aceea,(18) Allah îi va rãsplãti dupã cuviinþã cu rãsplata lor
cea dreaptã ºi vor ºti ei cã Allah este Adevãrul cel limpede [Al-Haqq].
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19) Cei buni sunt departe de orice suspiciune. Dintre aceºtia fac parte ºi Ayiºa
ºi Safwan - bunãvoinþa lui Allah asupra lor!

20) Paradisul.
21) Decât sã intraþi dând buzna.
22) Fãrã sã cereþi permisiunea.
23) Nepregãtite pentru a fi locuite de un anumit grup de oameni, aºa cum

sunt hanurile, bãile, casele de oaspeþi etc.
24) Un folos pentru voi.
25) Adicã intenþia cu care intraþi în ele.
26) Sã nu se uite la ceea ce este oprit.
27) Evitarea adulterului ºi pãzirea pãrþilor intime de privirile celorlalþi.
28) Se relateazã cã Ali a zis: Un bãrbat a trecut, în vremea Trimisului lui Allah

- Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -, pe una din uliþele oraºului Medina
ºi s-a uitat la o femeie ºi a privit ºi ea spre el. ªeitan i-a amãgit, fãcându-i sã
creadã cã nu s-au uitat unul spre celãlalt decât din admiraþie. Dar în vreme ce
bãrbatul mergea pe lângã un zid, uitându-se spre ea, s-a izbit de zid, care i-a
spintecat nasul. Atunci a zis el: Jur pe Allah cã nu-mi voi spãla sângele pânã ce
nu mã duc la Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
pentru a-i povesti ce mi s-a întâmplat. A venit la el ºi i-a povestit ºi atunci a zis
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!: Aceasta este pedeapsa
pentru pãcatul pe care l-ai sãvârºit. ªi Allah a revelat acest verset.
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26. [Femeile] cele rele sunt pentru [bãrbaþii] cei rãi, iar cei rãi sunt
pentru cele rele, dupã cum [femeile] cele bune sunt pentru [bãrbaþii]
cei buni, iar cei buni sunt pentru cele bune. Aceia vor fi nevinovaþi(19)

cu privire la ceea ce spun alþii despre ei. Ei au iertare ºi câºtig ales(20)!
27. O, voi cei care credeþi! Nu intraþi în alte case afarã de casele
voastre, înainte de a cere îngãduinþa ºi a-i saluta pe sãlãºluitorii lor!
Aceasta este mai bine pentru voi.(21) Poate cã voi veþi lua aminte!
28. Iar dacã nu gãsiþi pe nimeni în ele, nu intraþi pânã ce nu vi se
îngãduie vouã! Iar dacã vi se spune vouã “Întoarceþi-vã!", atunci
întoarceþi-vã! Aceasta este mai curat pentru voi, iar Allah este
Bineºtiutor ['Alim] a ceea ce faceþi voi.
29. Nu este nici un pãcat dacã intraþi(22) în case nelocuite,(23) în care
se aflã un bine pentru voi.(24) Iar Allah ºtie atât ceea ce faceþi voi pe
faþã, cât ºi ceea ce þineþi voi ascuns.(25)

30. Spune dreptcredincioºilor sã-ºi plece privirile lor(26) ºi sã-ºi
pãzeascã pudoarea lor!(27) Aceasta este mai curat pentru ei. Allah,
doarã, este Bineºtiutor [Khabir] a ceea ce fac ei.(28)
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29) Podoabe sau cosmetice tradiþionale cu care-ºi colorau femeile ochii,
mâinile ºi picioarele, sau locurile în care se puneau acestea.

30) Faþa ºi palmele.
31) Sã-ºi acopere capul cu vãlul ei ºi sã acopere cu acest vãl sau cu orice

altceva pieptul ºi gâtul ei în întregime.
32) Dreptcredincioase sau femei în general.
33) Roabele lor.
34) Pe cei ºi cele care nu au soþii, respectiv soþi, fie cã nu au mai fost

cãsãtoriþi, fie cã sunt vãduvi sau divorþaþi.
35) Robii voºtri.
36) Îndemn adresat stãpânilor de a-i elibera pe robii lor în schimbul unei sume

de bani pe care aceºtia o vor achita într-o anume perioadã de timp.
37) Unii arabi le constrângeau pe sclavele lor la practicarea prostituþiei, fãcând

din aceasta o sursã de câºtig. Allah interzice acest lucru.
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31. ªi spune dreptcredincioaselor sã-ºi plece privirile lor ºi sã-ºi
pãzeascã pudoarea lor, sã nu-ºi arate gãtelile(29) lor, afarã de ceea ce
este pe dinafarã,(30) ºi sã-ºi coboare vãlurile peste piepturile lor(31)! ªi
sã nu-ºi arate frumuseþea lor decât înaintea soþilor, sau a pãrinþilor
lor, sau a pãrinþilor soþilor lor, sau a fiilor lor, sau a fiilor soþilor lor, sau
a fraþilor lor, sau a fiilor fraþilor lor, sau a fiilor surorilor lor, sau a
muierilor lor,(32) sau a acelora pe care le stãpânesc mâinile lor
drepte,(33) sau a slujitorilor dintre bãrbaþi, care nu mai au dorinþã, sau
a copiilor mici care nu ºtiu ce este goliciunea femeilor. ªi sã nu
loveascã cu picioarele lor, astfel încât sã se afle ce podoabe ascund
ele! ªi cãiþi-vã cu toþii, o, voi dreptcredincioºilor, faþã de Allah, pentru
ca voi sã izbândiþi!
32. Cãsãtoriþi-i pe cei care sunt singuri(34) dintre voi, precum ºi pe cei
virtuoºi dintre robii ºi roabele voastre! Dacã ei sunt sãraci, Allah îi va
face bogaþi prin mare mila Sa, cãci Allah este Cel cu Har Nemãrginit
[ºi] Bineºtiutor [Wasi', 'Alim].
33. Iar aceia care nu aflã [cele de trebuinþã] pentru cãsãtorie sã caute
sã trãiascã în curãþie pânã ce Allah îi va îmbogãþi pe ei din mare mila
Sa. Cu aceia dintre cei pe care îi stãpânesc mâinile voastre drepte(35)

care cautã un contract [de eliberare din sclavie] încheiaþi voi acest
contract(36), dacã voi ºtiþi cã ei sunt buni, ºi dãruiþi-le lor din bunurile lui
Allah pe care El vi le-a dat vouã! ªi nu le siliþi pe sclavele voastre la
curvie(37), dacã ele vor sã rãmânã curate, cãutând voi un profit
trecãtor în aceastã viaþã lumeascã! Iar dacã cineva le sileºte, Allah -
chiar ºi dupã silirea lor - este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
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38) Situat într-un loc care este luminat de soare de la rãsãrit pânã la asfinþit,
cum ar fi pustiul întins sau vârful unui munte.

39) Datoritã limpezimii ºi strãlucirii lui.
40) Pentru a le face lucrurile mai uºor de înþeles, aºa cum a procedat în acest

verset, unde a comparat lumina pe care o reprezintã Coranul cu lumina lãmpii din
firidã.

41) Toate moscheile.
42) Oscilând între spaimã ºi speranþã.
43) Darul lui Allah este infinit.
44) Gãseºte acolo pedeapsa lui Allah.
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34. V-am trimis Noi vouã versete limpezitoare ºi pildã de la cei care
s-au petrecut mai înainte de voi ºi îndemn pentru cei care au fricã [de
Allah].
35. Allah este lumina cerurilor ºi a pãmântului. Lumina Lui seamãnã
cu o firidã în care se aflã o lampã. Lampa este într-un vas de cristal,
iar acesta pare a fi o stea scânteietoare. Ea se aprinde de la un pom
binecuvântat, un mãslin, nici de rãsãrit, nici de apus,(38) al cãrui ulei
aproape cã lumineazã fãrã sã-l fi atins focul(39). Luminã peste luminã!
Allah cãlãuzeºte cãtre lumina Sa pe cine voieºte El ºi Allah dã oame-
nilor pilde.(40) Iar Allah le ºtie pe toate.
36. [Aprinsã este ca o luminã] în case care a îngãduit Allah sã fie înãl-
þate(41) ºi în care este pomenit numele Sãu. În ele Îi aduc Lui laudã
dimineaþa ºi seara
37. Bãrbaþi pe care nici negoþul, nici marfa nu-i împiedicã de la
pomenirea lui Allah, de la împlinirea Rugãciunii [As-Salat] ºi de la
achitarea Daniei [Az-Zakat], care se tem de o Zi când inimile ºi
privirile vor fi tulburate.(42)

38. [Ei fac astfel] pentru ca Allah sã le rãsplãteascã faptele cele mai
frumoase pe care le-au sãvârºit ºi sã le adauge ºi din harul Sãu, cãci
Allah îi dãruieºte fãrã socotealã(43) aceluia care voieºte El.
39. Cât despre faptele acelora care nu cred, ele sunt ca o nãlucire
într-un pustiu întins, pe care cel însetat îl ia drept apã, dar când
ajunge la el, nu gãseºte nimic. Însã el Îl gãseºte acolo pe Allah,(44) care
îi va plãti întreaga lui socotealã cãci Allah este grabnic la socotealã.
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45) Cum sã se roage lui Allah ºi cum sã cearã ajutorul Sãu.
46) Îi conduce încet încotro voieºte.
47) Mase mari de nori semãnând cu niºte munþi.
48) Dintr-o picãturã de lichid seminal sau din apã, în general.
49) Târâtoarele.
50) Ipocriþii.
51) Dupã ce au pretins credinþa.
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40. Sau [ele sunt] ca întunecimile dintr-o mare adâncã, fãrã fund, pe
care o învãluie valurile, iar peste ele alte valuri ºi deasupra lor norii.
Întunecimi unele deasupra altora. Dacã [cineva] scoate mâna,
aproape cã nici nu o vede. Iar acela cãruia Allah nu-i dã luminã nu va
avea nici o luminã.
41. N-ai vãzut tu cã pe Allah îl preamãresc cei din ceruri ºi de pre
pãmânt, ca ºi pãsãrile care-ºi întind aripile? Fiecare ºtie rugãciunea
sa(45) ºi lauda sa. Iar Allah este Bineºtiutor ['Alim] a ceea ce fac ei.
42. A lui Allah este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului ºi la Allah este
întoarcerea.
43. Nu ai vãzut tu cã Allah mânã norii,(46) apoi îi împreunã pe ei,
apoi îi face grãmadã ºi apoi vezi tu ploaia ivindu-se din ei? ªi El face
sã coboare din cer, din munþii lui,(47) grindinã ºi loveºte cu ea pe cine
voieºte El ºi o îndepãrteazã de la cine voieºte El. Iar scãpãrarea
fulgerului Sãu aproape cã rãpeºte vederea.
44. Allah face sã se schimbe noaptea ºi ziua ºi întru aceasta este o
pildã pentru cei care vãd.
45. Allah a creat toate vietãþile din apã(48) ºi unele dintre ele merg pe
burtã,(49) altele merg pe douã picioare ºi altele merg pe patru
[picioare]. Allah creeazã ceea ce voieºte El ºi Allah este cu putere
peste toate.
46. Noi am pogorât versete desluºite ºi Allah cãlãuzeºte pe cine
voieºte El pe o cale dreaptã.
47. Ei spun:(50) “Noi credem în Allah ºi în Trimis ºi ne supunem”. Apoi
se întoarce o parte dintre ei, dupã aceasta,(51) ºi aceºtia nu sunt
credincioºi.
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52) Adicã la Cartea Sa.
53) Adicã Legea Lui ºi înþelepciunea Lui.
54) Refuzând sã vinã la El ºi sã accepte judecata dupã Legea Lui.
55) În grabã.
56) Ipocriþii.
57) Sã iasã din casele lor ºi de la familiile lor.
58) La lupta sfântã sau pe calea lui Allah.
59) Îndepãrtându-se de la supunere.
60) Transmiterea mesajului.
61) De a vã supune ºi a primi mesajul.
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48. Iar când sunt chemaþi la Allah(52) ºi la Trimisul Sãu(53) pentru a
judeca între ei, iatã cã o parte dintre ei se îndepãrteazã.(54)

49. Iar de ar avea ei dreptatea de partea lor, ar veni spre El(55)

supuºi.
50. Oare în inimile lor este o boalã, sau se îndoiesc ei, sau se tem cã
Allah ºi Trimisul Sãu vor fi nedrepþi cu ei? Ba nu! Aceºtia sunt
nelegiuiþi!
51. Singurele vorbe ale dreptcredincioºilor, atunci când ei sunt
chemaþi la Allah ºi la Trimisul Sãu pentru a judeca între ei, sunt cã ei
trebuie sã zicã: “Am auzit ºi ne-am supus!" Aceºtia vor fi cei care
izbândesc.
52. Cei care se supun lui Allah ºi Trimisului Sãu, se tem de Allah ºi
sunt cu fricã de El, aceia vor fi izbânditori.
53. Ei(56) jurã pe Allah cu jurãminte grele cã, dacã le vei porunci,(57)

vor ieºi.(58) Spune: “Nu juraþi! Supunerea este mai potrivitã! Allah este
Bineºtiutor [Khabir] a ceea ce faceþi voi!”
54. Spune: “Supuneþi-vã lui Allah ºi supuneþi-vã Trimisului Sãu!”
Dacã ei se întorc,(59) el rãspunde doar pentru cele cu care a fost
însãrcinat,(60) iar vouã vã revine rãspunderea pentru cele cu care aþi
fost însãrcinaþi.(61) Iar de vã veþi supune lui, veþi fi cãlãuziþi. ªi nu-i
revine Trimisului decât transmiterea limpede [a mesajului].
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62) Comunitãþile care au crezut în trimiºii lor ºi care au devenit stãpâne peste
þãrile ºi cãminele necredincioºilor pe care Allah i-a nimicit.

63) Dupã aceastã fãgãduinþã generoasã.
64) Robii ºi roabele voastre.
65) Adicã bãrbaþii care au ajuns la maturitate înaintea lor.
66) Care nu mai au ciclu ºi nu mai nasc din cauza bãtrâneþii.
67) Cum sunt brãþãrile de la glezne.
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55. Allah le-a fãgãduit acelora dintre voi care au crezut ºi au sãvârºit
fapte bune sã-i facã pe ei stãpâni pe pãmânt, aºa cum i-a fãcut
stãpâni ºi pe cei de dinaintea lor,(62) ºi sã dea forþã religiei lor, pe care
El a acceptat-o pentru ei ºi sã le schimbe teama lor cu siguranþa.
“Pentru cã ei Mã adorã pe Mine ºi nu-Mi fac Mie ca asociaþi nimic!” ªi
aceia care vor mai fi necredincioºi dupã aceasta,(63) aceia sunt
nelegiuiþi.
56. Împliniþi Rugãciunea [As-Salat], achitaþi Dania [Az-Zakat] ºi supu-
neþi-vã Trimisului; poate cã voi veþi avea parte de îndurare!
57. Sã nu socoteºti tu cã aceia care nu cred vor fi în stare sã scape de
pedeapsa lui Allah, pe pãmânt! Sãlaºul lor va fi Focul. ªi ce rea
soartã [vor avea ei]!
58. O, voi cei care credeþi! Sã vã cearã îngãduinþã [sã intre] cei pe
care îi stãpânesc mâinile voastre drepte,(64) precum ºi aceia dintre voi
care nu au ajuns vârstnicia, de trei ori: înainte de Rugãciunea [As-
Salat] din zori, când vã scoateþi veºmintele voastre la amiazã ºi dupã
Rugãciunea [As-Salat] de searã – cele trei momente când vã dezbrã-
caþi. În afarã de acestea, nu este nici un pãcat nici pentru voi, nici
pentru ei de a pleca ºi de a veni unii la alþii. Astfel vã tâlcuieºte Allah
versetele Sale, iar Allah este Bineºtiutor [ºi] Înþelept ['Alim, Hakim].
59. Dar când au ajuns copiii voºtri la vârstnicie, sã cearã îngãduinþã,
aºa cum au cerut cei de dinaintea lor(65). Astfel vã tâlcuieºte Allah
versetele Sale, iar Allah este Bineºtiutor [ºi] Înþelept ['Alim, Hakim].
60. Cât despre muierile ajunse de bãtrâneþe,(66) care nu mai nãdãj-
duiesc la cãsãtorie, nu este nici un pãcat dacã ele îºi scot vãlurile, însã
fãrã a dori sã-ºi arate podoabele.(67) Dar dacã se reþin e ºi mai bine
pentru ele. ªi Allah este Cel care Aude Totul [ºi] Bineºtiutor [Sami',
'Alim].
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61. Nu este nici un pãcat pentru cel orb, nu este pãcat nici pentru
cel ºchiop, nu este pãcat nici pentru cel bolnav ºi nici pentru voi dacã
mâncaþi în casele voastre, sau în casele pãrinþilor voºtri, sau în casele
mamelor voastre, sau în casele fraþilor voºtri, sau în casele surorilor
voastre, sau în casele unchilor voºtri dinspre tatã, sau în casele mãtu-
ºilor voastre dinspre tatã, sau în casele unchilor voºtri dinspre mamã,
sau în casele mãtuºilor voastre dinspre mamã, sau în acelea de la
care aveþi chei, sau a prietenului vostru.(68) Nu este pãcat sã mâncaþi
fie împreunã, fie separat. Iar când intraþi în case, salutaþi-vã unii pe
alþii cu un salut binecuvântat ºi bun de la Allah! Astfel vã tâlcuieºte
Allah versetele, pentru ca voi sã pricepeþi.
62. Dreptcredincioºii [adevãraþi] sunt aceia care cred în Allah ºi în
Trimisul Sãu, iar dacã sunt împreunã cu el pentru o treabã ce este a
tuturor,(69) nu pleacã înainte de a-i cere lui îngãduinþã. Aceia care-þi cer
îngãduinþã, aceia sunt cei care cred în Allah ºi în Trimisul Sãu. Iar
dacã-þi cer îngãduinþã pentru vreo treabã de-a lor(70), îngãduie cui
voieºti dintre ei ºi roagã de iertare, pentru ei pe Allah, cãci Allah este
Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!
63. Nu faceþi chemarea Trimisului între voi ca pe o chemare a unuia
dintre voi cãtre altul! Allah îi cunoaºte pe aceia dintre voi care se
furiºeazã, cãutând adãpost [la alþii].(71) Aceia care fug de porunca Sa,(72)

sã se fereascã sã nu-i loveascã pe ei o nenorocire sau sã nu-i loveascã
pe ei o osândã dureroasã!
64. Ale lui Allah sunt cele din ceruri ºi de pre pãmânt. El ºtie bine
starea în care sunteþi voi. Iar în Ziua când ei vor fi aduºi la El, îi va
înºtiinþa pe ei, despre cele pe care le-au sãvârºit, cãci Allah le ºtie pe
toate.

68) Versetul 29 din sura 4 a provocat temeri ºi îndoieli în sufletele celor care
ofereau de mâncare, iar acest verset a venit pentru a îndepãrta temerile.

69) O treabã importantã pentru împlinirea cãreia se adunã mai mulþi bãrbaþi
din comunitate împreunã cu Trimisul lor.

70) Când musulmanii au început sã sape Tranºeea (khandaq) ºi Trimisul -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - se afla împreunã cu ei, adunaþi la
aceastã treabã importantã, ipocriþii au început sã pãrãseascã locul de lucru,
furiºându-se, ºi sã plece la familiile lor fãrã ºtirea Trimisului. În schimb, dacã unul
dintre dreptcredincioºi voia sã plece pentru o nevoie, acesta cerea permisiunea
Trimisului ºi imediat ce termina treaba se întorcea la lucru.

71) Ascunzându-se unii pe alþii, când se retrag pe furiº.
72) Se îndepãrteazã de porunca lui Allah de a urma Legea.
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1) Termen prin care se are în vedere Coranul, al cãrui conþinut trebuie sã ser-
veascã drept criteriu sau îndreptar pentru deosebirea adevãrului de neadevãr, a bi-
nelui de rãu, a realitãþii de aparenþã. A fost tradus prin Îndreptar. Sura a primit
titlul dupã acest cuvânt care apare în versetul 1.

2) Lui Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
3) Sunt creaþi de cãtre cei care îi adorã.
4) Idolatrii, în general, ºi cei din tribul Qurayº, în mod particular.
5) Coranul.
6) Profetul Muhammed.
7) Dintre oamenii Cãrþii, adicã iudeii ºi creºtinii.
8) Minciunile pe care oamenii Cãrþii le-au înregistrat în scripturile lor.
9) Adicã în permanenþã.
10) Pentru a rãspunde nãscocirii lor.
11) Lucrurile ascunse din cer ºi de pe pãmânt.
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25    SURAT AL-FURQAN

(Mekkanã [42]; 77 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Binecuvântat este Acela care a trimis Îndreptarul [Al-Furqan](1)

robului Sãu,(2) pentru ca el sã fie o prevenire pentru toate lumile,
2. Acela cãruia Îi aparþine împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului, care
nu ªi-a atribuit copil ºi nu are asociat la împãrãþie ºi a creat toate
lucrurile ºi le-a orânduit cu bunã rânduialã.
3. Ei au luat în locul Lui dumnezei care nu creeazã nimic, ci care sunt
creaþi,(3) care nu-ºi pot aduce lor înºiºi nici rãu ºi nici folos, care nu au
putere asupra morþii, nici asupra vieþii ºi a învierii.
4. Cei care nu cred(4) zic: “Aceasta(5) nu este decât o minciunã pe care
el(6) a nãscocit-o ºi în care l-a ajutat ºi un alt neam.”(7) Însã ei aduc
nedreptate ºi minciunã.
5. ªi zic ei: “Legende ale înaintaºilor(8) sunt cele pe care le-au fost
scrise ºi ele îi sunt dictate lui dimineaþa ºi seara"(9)

6. Spune:(10) “L-a pogorât Acela care ºtie taina(11) din ceruri ºi de pre
pãmânt. El este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]".
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12) Ca ºi noi.
13) Aºa cum mergem noi, pentru a-ºi procura mijloacele necesare existenþei.
14) Din cer, pentru ca sã nu mai aibã nevoie sã-ºi caute mijloacele de

existenþã. Aceasta ar fi ºi o dovadã a adevãrului spuselor lui.
15) Adicã posedat sau nebun.
16) Priveºte cum au spus despre Adevãrul tãu acele vorbe deºarte.
17) Ziua Învierii.
18) Foc cu flacãrã mare, arzând cu putere.
19) Vâlvãtãile, adicã focul Infernului.
20) Zgomotele scoase de foc sunt comparate cu strigãtele unui om furios.
21) Vor dori sã piarã.
22) Li se va spune lor, pentru chinurile Infernului felurite ºi permanente.
23) Chinurile Infernului, la care s-a fãcut referire.
24) Cei care cred în Allah ºi în Trimisul Sãu.
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7. ªi zic ei: “Ce este cu acest Trimis, care mãnâncã bucate(12) ºi merge
prin târguri(13)?! De ce nu este trimis la el un înger care sã fie
împreunã cu el ca prevenitor?!
8. Sau sã i se arunce lui o comoarã(14) sau sã aibã el o grãdinã din
care sã mãnânce!” ªi cei nelegiuiþi zic: “Voi nu urmaþi decât un bãrbat
fermecat!”(15)

9. Priveºte cum îþi dau ei pilde(16)! ªi de aceea ei sunt rãtãciþi ºi nu vor
mai putea sã afle drumul.
10. Binecuvântat este Acela care, dacã voieºte, îþi dãruieºte þie
[lucruri] mai bune decât acesta: grãdini pe sub care curg pâraie ºi-þi va
da ºi palate.
11. Ei au socotit Ceasul(17) drept minciunã, însã Noi am pregãtit vâlvã-
tãile(18) pentru cei care tãgãduiesc Ceasul.
12. Dacã li se aratã(19) dintr-un loc depãrtat, ei le aud furia(20) ºi
trosnetul.
13. ªi când vor fi ei aruncaþi într-un loc îngust din el, legaþi la un loc,
vor chema atunci pieirea lor.(21)

14. “Astãzi nu vã rugaþi voi pentru o singurã pieire, ci rugaþi-vã
pentru mai multe pieiri!”(22)

15. Spune: “Oare aceasta(23) este mai bine sau Grãdina veºniciei care
le-a fost fãgãduitã celor cu fricã?(24) Aceasta le va fi rãsplatã ºi loc de
sosire [necurmat]”.
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25) Promisiune demnã de a fi cerutã.
26) Allah le va zice divinitãþilor pe care le-au adorat oamenii.
27) Falsele divinitãþi.
28) Pe care sã-i adorãm ºi cum am fi putut sã-i îndemnãm pe alþii sã ia un alt

aliat afarã de Tine?
29) ªi s-au lãsat copleºiþi de faptele lor.
30) Sã-ºi aminteascã de Tine ºi sã Te pomeneascã.
31) Allah se adreseazã idolatrilor în legãturã cu idolii lor.
32) De pedeapsã.
33) Ajutor pentru a scãpa de pieire.
34) În revenirea lui Allah în Ziua Învierii.
35) Când vor muri sau în Ziua Învierii.
36) Care vã opreºte sã intraþi în Paradis. Aceasta este o expresie pe care o

foloseau arabii pãgâni pentru a opri pe confraþii lor de la sãvârºirea unor lucruri
rele, îndeosebi de la sãvârºirea unor incursiuni în luna opritã (muharram).
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16. Ei vor avea în ea ceea ce doresc ºi veºnic vor sãlãºlui acolo.
Aceasta este o promisiune care este cerutã Domnului tãu.(25)

17. ªi în Ziua în care îi va aduna împreunã cu aceia care adorã pe
altcineva în locul lui Allah, le va zice:(26) “Voi i-aþi dus în rãtãcire pe
robii Mei aceºtia ori ei au pierdut singuri drumul?”
18. Ei vor zice:(27) “Mãrire Þie! Nu se cade sã luãm noi alþi aliaþi(28)

afarã de Tine, însã Tu le-ai dat lor ºi pãrinþilor lor atâtea plãceri(29)

încât ei au uitat de pomenire(30) ºi au devenit ei un neam pierdut”.
19. Vã socotesc ei mincinoºi(31) [ºi acum] pentru ceea ce spuneþi. ªi nu
veþi fi voi în stare nici de scãpare(32), nici de ajutor(33). Iar aceluia dintre
voi care nelegiuieºte îi vom da Noi sã guste chin mare”.
20. ªi Noi nu am trimis mai înainte de tine decât trimiºi care au
mâncat bucate ºi au umblat prin pieþe. ªi Noi v-am fãcut pe unii dintre
voi încercare pentru alþii, [ca sã vedem] dacã veþi fi voi statornici. Iar
Domnul tãu este Cel care Vede.
21. Aceia care nu nãdãjduiesc în întâlnirea cu Noi(34) zic: “Dacã ni s-ar
trimite nouã îngeri sau dacã L-am putea vedea pe Domnul nostru!…
Însã ei sunt prea trufaºi ºi se poartã cu semeþie mare.
22. Iar în Ziua când îi vor vedea pe îngeri,(35) nu va fi veste bunã
atunci pentru nelegiuiþi ºi vor zice [îngerii]: “Este o barierã impusã
[vouã tuturor]!”(36)
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37) ªi pe care le-au considerat fapte nobile, demne sã le creeze o bunã
reputaþie.

38) Cãci Paradisul este mai bun decât Infernul.
39) În Ziua Învierii îngerii vor coborî în cete ºi-i vor înconjura pe oameni.
40) Îºi va muºca degetele de mânie ºi de furie.
41) S-a relatat cã ‘Uqba ben abi Mu’it, care era prieten cu Ubayy ben Khalaf,

a aranjat un ospãþ la care a invitat neamul Qurayº ºi l-a invitat ºi pe Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Când s-a prezentat mâncarea,
Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: Eu nu voi
gusta din mâncarea ta pânã ce nu vei mãrturisi cã eu sunt Trimisul lui Allah! ªi
‘Uqba a fãcut aceastã mãrturisire ºi atunci Trimisul lui Allah a mâncat din bucatele
oferite. Dar când vestea despre aceasta a ajuns la urechile lui Ubayy ben Khalaf,
acesta i-a zis prietenului sãu ‘Uqba: Ai lãsat religia noastrã?! Dar el i-a rãspuns: Nu!
Dar a intrat la mine un bãrbat nemaipomenit care a refuzat sã ia din bucatele
mele înainte de a recunoaºte cã el este trimis. Atunci i-a zis Ubayy: Nu vreau sã
te mai vãd în ochii mei, dacã tu nu-l vei vedea pe Muhammed ºi nu-l vei scuipa
în faþã ºi nu vei cãlca pe grumazul lui zicând cutare ºi cutare. Atunci Allah a revelat
acest verset.

42) Pe acela care l-a rãtãcit pe el, împiedicându-l de la pomenirea lui Allah ºi
îndepãrtându-l de la calea Lui.

43) Coranul sau calea cea dreaptã.
44) Întrucât îl pãrãseºte, lãsându-l dezamãgit.
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23. ªi vom veni la faptele pe care ei le-au fãcut(37) ºi le vom
preschimba pe ele în þãrânã risipitã.
24. Oaspeþii Raiului vor fi în Ziua aceea într-un loc mai bun(38) ºi
într-un loc de odihnã mai frumos.
25. În Ziua aceea cerul se va despica ºi se vor ivi nori ºi vor fi
pogorâþi îngerii în cete(39).
26. În Ziua aceea stãpânirea cea adevãratã va fi a Celui Milostiv ºi va
fi ea o zi grea pentru necredincioºi.
27. În Ziua aceea îºi va muºca nelegiuitul mâinile(40) ºi va zice: “Ce
bine ar fi fost, dacã aº fi urmat calea cu Trimisul(41).
28. Vai mie! Ce bine ar fi fost dacã nu l-aº fi luat pe cutare(42) ca
prieten!…
29. El m-a dus pe mine în rãtãcire de la îndemnare(43) dupã care ea a
venit la mine”. ªeitan este hain cu omul, [dupã ce l-a ispitit].(44)
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45) Abandonat ºi neglijat.
46) A fost revelat în decursul câtorva ani, pe fragmente.
47) L-am împãrþit în versete ºi l-am explicat sau l-am revelat treptat, pentru a

putea fi citit ºi studiat.
48) Necredincioºii ºi idolatrii.
49) Neamul lui Faraon, care a socotit minunile lui Moise drept minciuni.
50) Înecându-i în mare.
51) O pildã din care sã tragã învãþãminte.
52) Identificat de alþi exegeþi cu neamul profetului ªuayb. În orice caz, întrucât

rass înseamnã “puþ”, este de presupus cã ei locuiau în jurul unui puþ care s-a
prãbuºit împreunã cu ei ºi cu casele lor.
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30. ªi Trimisul zice: “Doamne, neamul meu a luat Coranul [drept un
lucru] pãrãsit!”(45)

31. Astfel i-am dat Noi fiecãrui profet un duºman dintre nelegiuiþi.
Însã Domnul tãu îþi este de ajuns ca ocârmuitor ºi ca ajutor.
32. ªi zic aceia care nu cred: “De ce nu i-a fost trimis Coranul dintr-o
singurã datã?” Aºa a fost(46) pentru ca Noi sã întãrim cu el inima ta ºi
Noi l-am recitat treptat ºi cu grijã(47).
33. ªi ei nu-þi vor aduce nici o pildã, fãrã ca noi sã venim cu Adevãrul
ºi cu o tâlcuire mai frumoasã.
34. Aceia care vor fi târâþi pe feþele lor(48) cãtre Gheena, aceia au
locul cel mai rãu ºi ei sunt rãtãciþi de la drum.
35. I-am dat Noi lui Moise Cartea ºi i l-am fãcut pe fratele sãu Aaron
sfetnic.
36. ªi am zis: “Mergeþi voi doi la neamul celor care au þinut semnele
Noastre de minciuni”(49)! ªi i-am nimicit pe ei cu desãvârºire.(50)

37. ªi pe cei din neamul lui Noe care i-au socotit pe trimiºi mincinoºi
i-am înecat Noi ºi i-am fãcut pe ei un semn pentru oameni.(51) ªi Noi
am pregãtit pentru cei nelegiuiþi osândã dureroasã.
38. ªi Neamurile ’Ad ºi Thamud ºi pe oamenii din Ar-Rass(52) ºi multe
alte neamuri între acestea!…
39. La toþi le-am dat noi pilde ºi pe toþi i-am nimicit cu desãvârºire!…
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53) Cetãþile lui Lot care au fost distruse de ploaie cu pietre.
54) Când au trecut pe lângã ea?
55) Nu cred în Înviere ºi în rãsplatã.
56) Ei au crezut cã pãgânismul este religia cea adevãratã ºi cã orice altã

credinþã este rãtãcire.
57) Sã ne facã sã ne îndepãrtãm de ei.
58) Versetul face aluzie la pãgânii de la Mekka ºi la credinþa lor în pietrele

cioplite, dar ºi la aceia care se lasã dominaþi de pasiuni, ajungând sã devinã sclavii
lor.

59) Întrucât ea vã învãluie cu întunericul asemenea unui veºmânt.
60) Pentru ca sã vã treziþi ºi sã lucraþi în cursul ei, ca sã vã dobândiþi

mijloacele necesare existenþei.
61) Înainte de trimiterea ploii, socotite una dintre cele mai evidente

manifestãri ale îndurãrii lui Allah.
62) Fãcând sã creascã vegetaþie din solul lui.
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40. Au trecut ei pe lângã cetatea peste care a cãzut ploaia nenoro-
cirii.(53) Oare nu au vãzut-o ei?(54) Însã ei nu nãdãjduiesc în Înviere.(55)

41. Iar când te vãd, nu te iau ei decât în derâdere: “Acesta este cel
pe care l-a trimis Allah ca Mesager?
42. Puþin a lipsit sã ne ducã pe noi în rãtãcire(56) de la zeii noºtri,(57)

dacã noi nu ne-am fi þinut de ei cu statornicie! Însã ei vor ºti, când vor
vedea chinul, cine este mai rãtãcit de la drum.
43. Nu-l vezi pe acela care ºi-a luat pofta lui drept divinitate pentru
el? Tu vrei sã fii chezaº pentru el?(58)

44. Sau crezi tu cã cei mai mulþi dintre ei aud sau pricep? Ei nu sunt
decât asemenea vitelor, ba ei sunt chiar ºi mai rãtãciþi de la drum!
45. Nu L-ai vãzut pe Domnul tãu cum a întins umbra? ªi de ar fi voit
El, ar fi lãsat-o nemiºcatã. Apoi am fãcut soarele dovadã pentru ea.
46. Apoi o tragem cãtre Noi uºor.
47. El este Cel care v-a fãcut noaptea ca veºmânt(59) ºi somnul spre
odihnã ºi v-a fãcut ziua ca o înviere.(60)

48. ªi El este Acela care trimite vântul ca bunã vestire înaintea îndu-
rãrii Sale.(61) ªi noi trimitem din cer apã curãþitoare,
49. Ca sã înviem cu ea un þinut mort(62) ºi sã dãm sã bea din ea celor
pe care le-am creat - vite ºi oameni în numãr mare.
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63) Noi am rãspândit-o printre ei pentru ca ei sã-ºi aducã aminte.
64) Câte un profet care sã-i avertizeze pe locuitorii ei.
65) Cu Coranul ºi cu Adevãrul care þi-a fost revelat.
66) Prin mãri înþelegându-se ºi marile cursuri de apã. Allah a fãcut cu putinþã

ca ele sã curgã una alãturi de alta, fãrã sã se amestece apele lor.
67) Care sã le þinã separate pe o anumitã distanþã chiar ºi dupã ce apele dulci

se varsã în mãrile sãrate.
68) Ajutor al lui ªeitan.
69) Pentru Coran sau pentru transmiterea Mesajului.
70) Se apropie de Domnul sãu prin credinþã ºi prin supunere.
71) În îndepãrtarea rãului ºi vicleniei lor.
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50. Noi am rãspândit-o printre ei,(63) pentru ca ei sã-ºi aducã aminte
[de Noi], însã cei mai mulþi oameni au ales sã nu fie altfel, decât
nerecunoscãtori.
51. Însã dacã Noi am fi voit, am fi trimis în fiecare cetate câte un pre-
venitor.(64)

52. Nu da ascultare necredincioºilor ºi luptã împotriva lor cu el,(65) în
luptã neslãbitã!
53. El este Cel care a lãsat sã curgã liber cele douã mãri(66) - aceasta
plãcutã ºi dulce ºi aceasta sãratã ºi amarã - ºi a fãcut între ele un
perete ºi un baraj de netrecut.(67)

54. El este Cel care i-a creat pe oameni din apã ºi i-a legat prin
obârºie ºi prin cãsãtorie. Iar Domnul tãu este Atotputernic [Qadir].
55. Ei adorã în afarã de Allah ceea ce nu le este nici spre folos ºi nici
nu le stricã. ªi cel necredincios este un ajutor(68) împotriva Domnului
sãu.
56. ªi Noi nu te-am trimis decât ca binevestitor ºi ca prevenitor.
57. Spune: “Eu nu vã cer o rãsplatã pentru el,(69) ci numai acela care
voieºte sã ia o cale cãtre Domnul sãu."(70)

58. ªi încrede-te în Cel Veºnic Viu,(71) care nu moare niciodatã, ºi
înalþã-I Lui laudã! El este Bineºtiutor al pãcatelor robilor Sãi.
59. El este Cel care a creat cerurile ºi pãmântul ºi ceea ce este între
ele în ºase zile, iar apoi s-a aºezat pe Tron, Cel Milostiv. Întreabã
despre aceasta pe cineva bine ºtiutor.
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72) Refuzul de a crede.
73) Dupã acest verset se recomandã prosternarea.
74) Constelaþii ºi planete.
75) Soarele.
76) Prin aceasta dã mãreþie puterii Sale.
77) În semn de lãsare în pace, nu în semn de salut.
78) Nu-I fac lui Allah nici un asociat.
79) Cei care sãvârºesc aceste lucruri urâte vor avea parte în Viaþa de Apoi de

pedeapsã pentru ele.
80) Cu cei care se cãiesc, cred ºi sãvârºesc fapte bune.
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60. ªi dacã li se zice lor “Prosternaþi-vã dinaintea Celui Milostiv”, ei
rãspund: “ªi ce este Cel Milostiv? Sã ne prosternãm noi la ceea ce ne
porunceºti tu?” ªi aceasta sporeºte nesuferirea(72) lor.(73)

61. Binecuvântat este Cel ce a fãcut zodii(74) în cer ºi a fãcut în el o
candelã(75) ºi o Lunã luminoasã!
62. ªi El este Cel care a fãcut ca noaptea ºi ziua sã urmeze una dupã
alta, pentru acela care voieºte sã ia aminte(76) sau voieºte sã-ºi arate
mulþumirea.
63. Robii Celui Milostiv sunt aceia care merg pe pãmânt cu smerenie,
iar atunci când cei neºtiutori le vorbesc lor, ei le rãspund: “Pace!”(77)

64. Aceia care petrec noaptea prosternându-se ºi în picioare
[rugându-se] dinaintea Domnului lor;
65. Aceia care spun: “Doamne, þine departe de noi chinul Gheenei,
cãci chinul ei este pieire veºnicã” -
66. Ce locuinþã rea ºi ce rãu loc de ºedere este ea! -
67. Aceia care, când cheltuiesc, nu sunt nici risipitori nici zgârciþi, ci
fac aceasta cu mãsurã
68. ªi aceia care nu cheamã un alt dumnezeu împreunã cu Allah(78) ºi
nu ucid sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept, ºi aceia care
nu preacurvesc - cãci acela care face aceasta va afla pedeapsa(79)

69. ªi va fi îndoit chinul lui în Ziua Învierii ºi în veci va rãmâne în ea
dispreþuit -,
70. Afarã de acela care se cãieºte, crede ºi sãvârºeºte fapte bune;
acestora le va schimba Allah faptele rele cu fapte bune, cãci Allah
este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim];(80)
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71. Iar acela care se cãieºte ºi sãvârºeºte fapte bune se întoarce la
Allah ispãºit.
72. Aceia care nu fac mãrturie mincinoasã ºi dacã trec pe lângã
clevetiri, trec cu vrednicie;
73. ªi aceia care atunci când le sunt pomenite semnele Domnului lor,
nu se apleacã asupra lor surzi ºi orbi;(81)

74. ªi aceia care zic: “Doamne, dã-ne nouã de la soaþele noastre ºi de
la vlãstarele noastre mângâiere(82) pentru ochi ºi fã din noi cãlãuzã(83)

pentru cei evlavioºi!”;
75. Aceia sunt cei care vor avea drept rãsplatã cel mai înalt loc [din
Paradis] pentru cã au fost statornici ºi vor fi întâmpinaþi în el cu salut ºi
cu pace(84)

76. ªi în el vor rãmâne veºnic. Ce frumoasã locuinþã ºi ce frumos loc
de ºedere!
77. Spune: “Nu se sinchiseºte de voi Domnul meu, dacã voi nu vã
rugaþi Lui! Însã voi aþi socotit mincinoasã [religia Sa](85) ºi [pedeapsa
voastrã] va fi nesfârºitã!”.
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81) Ci se apleacã asupra lor, ascultându-le ºi privindu-le cu atenþie.
82) Fii ºi nepoþi de care sã ne bucurãm.
83) Exemplu de urmat sau cãlãuzã cãtre bine.
84) De cãtre îngeri.
85) Religia sau Adevãrul.
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1) Numitã astfel dupã versetul 224, în care se face o menþiune referitoare la
poeþi, ºi dupã faptul cã în ea se face deosebire între profeþi ºi poeþi, respingân-
du-se nãscocirea cã Profetul Muhammed ar fi un poet.

2) Vezi 2:1, în legãturã cu aceste litere.
3) Versetele acestei sure din Coran.
4) O minune care sã-i constrângã la credinþã.
5) Versete noi ale Coranului.
6) Socotind-o mincinoasã.
7) Soi de plante folositoare omului.
8) Povaþã ºi pildã.
9) Titlul cârmuitorului Egiptului din vremea aceea.

26 • SURAT Aª-ªU’ARA

26    SURAT Aª-ªU'ARA(1)

(Mekkanã [47]; 227 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ta’, Sin, Mim(2)

2. Acestea sunt versetele Cãrþii(3) celei limpezi.
3. Poate cã tu te sfârºeºti de mâhnire, pentru cã ei nu sunt
credincioºi,
4. Dar de am voi, am face Noi sã coboare din cer peste ei un semn(4)

ºi atunci ar rãmâne gâturile lor [îndoite] de umilinþã.
5. ªi nu le vine lor nici o îndemnare nouã(5) de la Cel Milostiv, fãrã ca
ei sã se întoarcã de la ea.(6)

6. Ei au luat drept minciunã [tot ceea ce le-a trimis Domnul lor], însã le
vor veni lor veºti despre cele de care ºi-au bãtut joc.
7. Oare nu au privit ei la pãmânt, cum am fãcut Noi sã creascã din
fiecare soi nobil?(7)

8. Întru aceasta este semn!(8) Dar cei mai mulþi dintre ei nu sunt
credincioºi.
9. ªi Domnul tãu este Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-'Aziz, Ar-Rahim].
10. [Adu-þi aminte] când l-a chemat Domnul tãu pe Moise, [zicându-i]:
„Du-te tu la neamul celor nelegiuiþi,
11. Neamul lui Faraon!(9) Oare nu au ei fricã?”
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10) Trimite un înger sau pe Gavriil la Aaron sã-l aducã pentru a-l face ºi pe el
trimis, alãturi de mine.

11) Moise a intervenit într-o ceartã dintre un iudeu ºi un egiptean ºi l-a ucis
pe egiptean - aºa cum se pomeneºte în alte sure - ºi de aceea ar fi fugit din Egipt.

12) Allah.
13) ªi vã vom ajuta ºi apãra.
14) Eliberându-i din sclavie.
15) Faraon lui Moise.
16) Aluzie la uciderea egipteanului.
17) Faþã de binefacerea mea.
18) Moise.
19) De teamã sã nu mã ucideþi.
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12. ªi a zis el: „Doamne, mã tem cã mã vor socoti mincinos
13. ªi cã pieptul meu se va strânge ºi cã limba mea nu-ºi va da
drumul. Deci trimite dupã Aaron!(10)

14. Ei mã învinuiesc de un pãcat(11) ºi mã tem sã nu mã omoare!”
15. A zis El(12): „Nicidecum! Mergeþi amândoi cu minunile Noastre! iar
Noi suntem cu voi(13) ºi auzim.
16. Mergeþi, aºadar, la Faraon ºi ziceþi-i: „Noi suntem trimiºii Stãpâ-
nului lumilor. [El ne-a trimis sã-þi spunem:]
17. Trimite-i pe fiii lui Israel împreunã cu noi!”(14)

18. A zis(15): „Oare nu te-am crescut printre noi când erai tu sugar? ªi
nu ai rãmas tu printre noi ani [la rând] din viaþa ta?
19. ªi ai sãvârºit tu fapta [rea] pe care ai sãvârºit-o!(16) Iar acum tu
eºti dintre cei nerecunoscãtori!”(17)

20. A zis el:(18) „Am sãvârºit-o, dar eu eram [atunci] printre cei
rãtãciþi
21. ªi am fugit de la voi, pentru cã mi-a fost teamã de voi,(19) însã
Domnul meu mi-a dat înþelepciune ºi m-a fãcut pe mine dintre trimiºi.
22. [ªi cum spui tu cã] aceasta este o binefacere pe care o pomeneºti
[lãudându-te], când tu i-ai înrobit pe fiii lui Israel?”
23. A întrebat Faraon: „ªi ce este Stãpânul lumilor”?
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20) Moise.
21) Faraon.
22) Aceastã ºtire ciudatã despre Allah cel Unic?
23) Moise.
24) Faraon.
25) Întrucât el cheamã la credinþa în Allah cel Unic, spre deosebire de pãrinþii

ºi strãmoºii noºtri care au crezut în mai mulþi dumnezei.
26) Moise.
27) Faraon.
28) Moise lui Faraon.
29) Ai mai face aceasta?
30) Faraon.
31) Moise.
32) Dupã ce a vãzut aceastã minune, Faraon i-a cerut lui Moise sã mai facã

ºi altã minune.
33) Strãlucitoare.
34) Faraon.
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24. I-a rãspuns:(20) „Este Stãpânul cerurilor ºi al pãmântului ºi al celor
care se aflã între ele, dacã voi aþi putea sã fiþi convinºi!”
25. Le-a zis(21) celor din jurul sãu: „Voi nu auziþi?”(22)

26. A continuat:(23) „Stãpânul vostru ºi stãpânul pãrinþilor voºtri cei
dintâi!”
27. A zis:(24) „Mesagerul care v-a fost trimis este nebun!”(25)

28. ªi a adãugat:(26) „Stãpânul Rãsãritului ºi al Apusului ºi al celor
care se aflã între acestea, dacã voi pricepeþi!”
29. A zis:(27) „Dacã tu iei un alt dumnezeu afarã de mine, te voi pune
printre cei întemniþaþi!”
30. A rãspuns:(28) „Dar dacã eu þi-aº aduce un lucru ca dovadã
limpede?”(29)

31. I-a rãspuns:(30) „Adu-l, dacã tu eºti dintre cei care grãiesc adevã-
rat!”
32. ªi a aruncat(31) toiagul sãu care s-a fãcut un ºarpe învederat.(32)

33. ªi a scos mâna sa ºi ea era albã,(33) pentru cei care priveau la ea.
34. A zis(34) dregãtorilor din jurul sãu: „Acesta este un vrãjitor priceput;
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35) Ce mã sfãtuiþi sã fac?
36) Dregãtorii lui Faraon, sfãtuindu-l.
37) Ziua de sãrbãtoare.
38) În religia lor.
39) Faraon.
40) Numaidecât.
41) Pentru Allah, în urma minunii care i-a convins.
42) Vrãjitorii.
43) Faraon.
44) Adicã mâna dreaptã ºi piciorul stâng sau invers.

26 • SURAT Aª-ªU’ARA

35. Voieºte sã vã scoatã din pãmântul vostru cu farmecele sale. Deci
ce porunciþi?”(35)

36. Au zis ei:(36) „Pãsuieºte-l pe el ºi pe fratele sãu ºi trimite prin
oraºe vestitori,
37. Ca sã-i aducã pe toþi vrãjitorii iscusiþi!”
38. Aºadar, vrãjitorii au fost strânºi la timpul dintr-o zi hotãrâtã.(37)

39. ªi li s-a zis oamenilor: „Sunteþi voi adunaþi,
40. Pentru cã o sã-i urmãm pe vrãjitori,(38) dacã ei vor fi biruitori?”
41. ªi când au venit vrãjitorii, i-au zis ei lui Faraon: „Avea-vom noi
rãsplatã, de vom fi biruitori?”
42. A zis:(39) „De bunã seamã! ªi vã veþi numãra voi printre apropiaþii
mei!”
43. Le-a zis Moise: „Aruncaþi ceea ce vreþi sã aruncaþi!”
44. ªi au aruncat ei frânghiile ºi toiegele lor ºi au zis: „Jurãm pe pute-
rea lui Faraon, noi vom fi biruitori!”
45. Apoi a aruncat ºi Moise toiagul sãu ºi iatã-l înghiþind(40) ceea ce au
nãscocit ei.
46. Atunci vrãjitorii au cãzut, prosternându-se,(41)

47. ªi au zis ei:(42) „Noi credem în Domnul lumilor,
48. Domnul lui Moise ºi al lui Aaron!”
49. Dar a zis:(43) „Aþi crezut în el mai înainte ca eu sã vã îngãdui? El
este mai-marele vostru care v-a învãþat ºi pe voi vrãjitoria! Acum o
veþi ºti voi, cãci vã voi tãia mâinile ºi picioarele opuse(44) ºi vã voi
rãstigni pe toþi!”
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45) La mila ºi rãsplata Lui.
46) ªi-au declarat credinþa deschis.
47) Cu fiii lui Israel.
48) Faraon ºi oastea sa vor porni pe urmele voastre, când vor afla cã aþi

plecat, pentru a vã aduce înapoi.
49) Când a aflat de plecarea lor, ca sã adune oastea sa.
50) Fiii lui Israel care au plecat.
51) Încãlcând porunca noastrã ºi plecând fãrã îngãduinþa noastrã.
52) De viclenia lor ºi de încrederea lor de a rãspândi stricãciune pe pãmânt ºi

suntem pregãtiþi, cu armele gata, pentru a nu fi luaþi prin surprindere.
53) Adicã Allah l-a scos pe Faraon împreunã cu neamul sãu.
54) Locuinþele plãcute ºi locurile minunate în care se desfãtau.
55) Astfel i-am scos Noi.
56) Ca ºi când fiii lui Israel au devenit stãpânii acestor locuri, dupã ce au ieºit

din ele cei care le stãpâniserã pânã atunci.
57) S-au apropiat atât de mult încât s-au vãzut una pe alta.
58) Moise.
59) Nu vã vor ajunge, cãci Allah ne-a fãgãduit sã ne izbãveascã de ei.
60) Pentru a ne salva de ei.
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50. ªi au zis ei: „Nu ne pasã! La Domnul nostru ne vom întoarce.(45)

51. ªi nãdãjduim ca Domnul nostru sã ne ierte pãcatele, cãci noi am
fost cei dintâi care au crezut.”(46)

52. I-am revelat Noi lui Moise: „Purcede în timpul nopþii cu robii
Mei,(47) cãci veþi fi urmãriþi!”(48)

53. ªi a trimis Faraon vestitori prin cetãþi(49) [sã spunã]:
54. „Aceºtia(50) sunt doar o ceatã puþin numeroasã,
55. Stârnind furia noastrã,(51)

56. Dar noi suntem mulþi ºi ne ferim!”(52)

57. ªi i-am scos Noi(53) din grãdini ºi de la izvoare,
58. De la comori ºi locuri plãcute, cu rãcoare.(54)

59. Astfel a fost!(55) ªi le-am dat Noi moºtenire fiilor lui Israel.(56)

60. ªi la rãsãritul soarelui, au pornit în urma lor.
61. ªi când cele douã cete s-au vãzut una pe alta,(57) au zis însoþitorii
lui Moise: „Suntem ajunºi!”
62. Dar el(58) a zis: „În nici un caz!(59) Domnul meu este cu mine ºi El
mã va cãlãuzi!”(60)
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61) Pe Faraon împreunã cu neamul sãu, fãcându-i sã intre în mare pe calea
urmatã de neamul lui Israel.

62) Þinând marea despicatã pânã ce ei au trecut.
63) Fãcând sã se închidã marea la loc.
64) O pildã.
65) Cu toate cã au fost martori la aceastã minune.
66) O, Muhammed!
67) Arabilor idolatri.
68) ªi i-au imitat pe ei.
69) Avraam.
70) Pe idolii ºi zeii pe care i-aþi adorat.
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63. Atunci i-am revelat noi lui Moise: „Loveºte cu toiagul tãu marea!”
ªi ea s-a despicat ºi fiecare parte era ca un munte mare.
64. Apoi i-am adus aproape de locul acela pe ceilalþi(61)

65. ªi i-am izbãvit Noi pe Moise ºi pe toþi cei care erau cu el(62)

66. ªi apoi i-am înecat pe ceilalþi.(63)

67. Întru aceasta este un semn,(64) însã cei mai mulþi dintre ei nu au
crezut,(65)

68. Iar Domnul tãu este Cel Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-'Aziz,
Ar-Rahim].
69. Recitã-le(66) lor(67) istoria lui Avraam:
70. Când el le-a zis tatãlui sãu ºi neamului sãu: „Pe cine adoraþi voi?”
71. I-au rãspuns ei: „Noi îi adorãm pe idoli ºi rãmânem slujindu-i pe
ei”.
72. ªi le-a zis: „Oare vã aud ei când îi chemaþi
73. Sau vã sunt ei de folos sau vã fac vouã vreun rãu?”
74. Au rãspuns ei: „[Nu!] Dar i-am aflat pe pãrinþii noºtri fãcând
aºa!”(68)

75. A zis:(69) „ªi aþi vãzut voi aceea ce adoraþi(70)

76. Voi ºi pãrinþii voºtri cei de demult?
77. Ei îmi sunt duºmani mie, afarã de Stãpânul lumilor,
78. Care m-a creat ºi El este Cel care mã cãlãuzeºte,
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71) El este Cel care le-a creat pe toate, care ia viaþa oamenilor ºi apoi îi
readuce din nou la viaþã.

72) Sã fiu pomenit ºi urmat de cei care vor urma.
73) Cãlãuzeºte-l pe calea credinþei ºi Adevãrului, de la care a fost rãtãcit.
74) Nu mã umili, pedepsindu-mã.
75) Nu-l vor apãra pe om de pedeapsa lui Allah.
76) Curatã de necredinþã, ipocrizie ºi alte însuºiri reprobabile.
77) Mustrându-i pentru idolatria lor.
78) Nesupuºii care-l urmeazã pe Iblis.
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79. Care mã hrãneºte ºi-mi dã de bãut,
80. Iar când sunt bolnav, el mã tãmãduieºte,
81. Care mã lasã sã mor ºi-apoi la viaþã mã trezeºte,(71)

82. Care nãdãjduiesc cã-mi va ierta pãcatele în Ziua Judecãþii.
83. Doamne, dã-mi mie înþelepciune ºi ajutã-mã pe mine sã mã
alãtur celor drepþi!
84. Fã sã fiu eu pomenit de bine de cei care vor urma!(72)

85. ªi fã-mã pe mine sã fiu unul dintre moºtenitorii Grãdinii tihnei!
86. ªi iartã-i tatãlui meu,(73) cãci el a fost dintre cei rãtãciþi!
87. ªi sã nu mã acoperi de ruºine,(74) în Ziua când vor fi înviaþi,
88. Ziua în care nu vor folosi nici avere, nici copii,(75)

89. Afarã de acela care vine la Allah cu inima curatã!(76)

90. [În ziua aceea] va fi apropiat Raiul de evlavioºi [de Allah]
91. ªi li se va arãta Iadul celor rãtãciþi
92. ªi li se va zice lor:(77) „Unde este ceea ce aþi adorat
93. În locul lui Allah? Oare vã ajutã ei? Sau se ajutã pe ei înºiºi?”
94. Apoi [idolii] vor fi aruncaþi de-a valma în el [Iad], ei ºi cei rãtãciþi,
95. Împreunã cu toþi oºtenii lui Iblis.(78)

96. ªi vor zice ei în el, certându-se îndeolaltã:
97. „Pe Allah! Noi am fost în rãtãcire învederatã,
98. Când v-am fãcut, pe voi egali cu Stãpânul lumilor!
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79) Întrucât ei credeau cã idolii le vor fi mijlocitori la Allah.
80) Întoarcerea la viaþa lumeascã.
81) În povestea despre Avraam este o povaþã ºi o pildã pentru cei care vor sã

tragã învãþãminte.
82) Dintre cei din neamul lui Avraam.
83) Neamul lui Noe l-a socotit mincinos numai pe el, însã Allah spune aici cã

ei i-au socotit mincinoºi pe toþi trimiºii, pentru cã Noe este tatãl tuturor profeþilor
care au venit dupã el, dupã cum ºi mesajul cu care el a venit - adicã unicitatea
lui Allah - este mesajul tuturor trimiºilor.

84) De Allah?
85) Adicã cei aparþinând pãturilor de jos ºi sãracii.
86) Noe.
87) Pe mine nu mã intereseazã decât ceea ce se vede, cunoaºterea lucrurilor

ascunse, invizibile, revenindu-i lui Allah.
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99. ªi nu ne-au dus pe noi în rãtãcire decât numai nelegiuiþii
100. ªi n-avem pe nimeni ca mijlocitori,(79)

101. Nici prieten apropiat [care sã ne fie de ajutor],
102. Însã de ar fi întoarcere(80) pentru noi, am fi noi credincioºi!”
103. Întru aceasta este un semn(81), însã cei mai mulþi dintre ei(82) nu
au crezut.
104. Dar Domnul tãu este Cel Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-'Aziz,
Ar-Rahim].
105. Neamul lui Noe i-a socotit pe trimiºi mincinoºi,(83)

106. Atunci când fratele lor Noe le-a zis: „Oare nu aveþi voi fricã?”(84)

107. Eu sunt pentru voi un trimis vrednic de încredere,
108. Aºadar fiþi cu fricã de Allah ºi daþi-mi ascultare!
109. ªi nu vã cer pentru aceasta nici o rãsplatã, cãci rãsplata mea Îi
revine Domnului lumilor.
110. Aºadar fiþi cu fricã de Allah ºi daþi-mi ascultare!”
111. Dar ei au zis: „Oare sã-þi dãm þie crezare, când pe tine te
urmeazã cei mai josnici [oameni]?”(85)

112. A zis el:(86) „Eu nu am cunoºtinþã de ceea ce fac ei,(87)
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88) Loviþi cu pietre ºi uciºi în modul cel mai respingãtor.
89) Cu oameni, animale ºi pãsãri.
90) Necredincioºii din neamul lui Noe.
91) Neamul profetului Hud.
92) Daþi ascultare chemãrii mele la Allah ºi la supunere faþã de El!
93) Un edificiu înalt ºi impunãtor ca un munte.
94) Cetãþi sau palate.
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113. Socoteala lor nu este decât la Domnul meu, dacã mãcar aþi
pricepe.
114. ªi eu nu îi alung pe credincioºi:
115. Eu nu sunt decât un prevenitor limpede”.
116. Au zis ei: „Dacã nu încetezi, Noe, vei fi dintre cei loviþi cu
pietre!”(88)

117. A zis el: „Doamne, neamul meu mã socoteºte mincinos,
118. Deci hotãrãºte între mine ºi între ei ºi mântuieºte-mã pe mine
împreunã cu cei credincioºi!”
119. Atunci l-am mântuit Noi pe el împreunã cu cei care erau cu el
în arca încãrcatã(89)

120. ªi apoi i-am înecat pe cei rãmaºi.(90)

121. Întru aceasta este un semn, dar cei mai mulþi dintre ei nu au fost
credincioºi.
122. Iar Domnul tãu este Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-'Aziz, Ar-
Rahim].
123. [Neamul] ’Ad(91) i-au socotit ºi ei mincinoºi pe trimiºi,
124. Când le-a zis lor fratele lor Hud: „Oare nu aveþi voi fricã?
125. Eu sunt un trimis vrednic de încredere pentru voi,
126. Deci fiþi cu fricã de Allah ºi daþi-mi ascultare!(92)

127. ªi eu nu vã cer nici o rãsplatã pentru aceasta, cãci rãsplata
mea nu este decât la Stãpânul lumilor.
128. Clãdiþi voi pe fiecare înãlþime un semn,(93) jucându-vã?
129. ªi duraþi voi zidiri,(94) de parcã aþi fi nemuritori?!
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95) Supunerea faþã de Profet însemnând supunerea faþã de Allah.
96) Dacã nu-I veþi aduce mulþumiri.
97) În care ne aflãm noi.
98) Pentru faptele voastre.
99) Cu un vânt violent.
100) Neamul profetului Salih.
101) Feriþi de moarte ºi de pedeapsã.
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130. ªi când vã nãpustiþi asupra cuiva, o faceþi voi fãrã îndurare.
131. Fiþi cu fricã ºi daþi-mi ascultare!(95)

132. ªi fiþi cu fricã de Acela care v-a înzestrat pe voi [cu prisosinþã] cu
ceea ce cunoaºteþi! -
133. V-a înzestrat pe voi cu vite ºi cu vlãstare,
134. Cu grãdini ºi cu izvoare.
135. Eu mã tem pentru voi de chinul unei zile cumplite!”(96)

136. Au zis ei: „Ne este totuna de propovãduieºti tu sau nu eºti
dintre propovãduitori,
137. Acestea(97) nu sunt decât obiceiuri ale înaintaºilor,
138. Iar noi nu vom fi chinuiþi!”(98)

139. Aºadar ei l-au socotit mincinos ºi Noi i-am nimicit.(99) Iar întru
aceasta este un semn, dar cei mai mulþi dintre ei nu au crezut,
140. ªi Domnul tãu este Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-'Aziz, Ar-
Rahim].
141. [Neamul] Thamud(100) i-a socotit mincinoºi pe trimiºi,
142. Când fratele lor Salih le-a zis: „Oare nu aveþi voi fricã?
143. Eu sunt pentru voi un trimis vrednic de încredere,
144. Aºadar fiþi cu fricã de Allah ºi daþi-mi ascultare!
145. ªi eu nu vã cer rãsplatã pentru aceasta, cãci eu nu am rãsplatã
decât de la Stãpânul lumilor.
146. Oare veþi fi voi lãsaþi în liniºte(101) în ceea ce sunteþi aici?
147. În grãdini ºi la izvoare,
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102) Curmale coapte, proaspete sau ciorchini mari, atârnând grei.
103) Partea ei de apã.
104) S-au cãit de teama cã Salih s-ar putea sã aibã dreptate.
105) Cutremurul puternic de pãmânt însoþit de un zgomot cumplit.
106) Întrecând limitele stabilite de Allah.
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148. La semãnãturi ºi la curmali cu fructe plãcute?(102)

149. ªi vã scobiþi case în munþi cu iscusinþã?
150. Aºadar fiþi cu fricã de Allah ºi daþi-mi ascultare!
151. ªi nu ascultaþi de porunca celor silnici,
152. Cei care aduc stricãciune pe pãmânt ºi nu fac bine!”
153. Dar ei au zis; „Tu eºti dintre cei fermecaþi!
154. Tu nu eºti decât un om ca ºi noi! Fã o minune, dacã eºti dintre
cei care spun adevãrul!”
155. A zis el: „Aceasta este o cãmilã. Ea are pentru adãpat(103) ºi voi
aveþi pentru bãut o zi anumitã!
156. Dar sã nu o atingeþi cu vreun rãu, cãci vã va cuprinde pe voi
chinul unei zile cumplite!”
157. Însã ei au junghiat-o ºi dimineaþa s-au ºi cãit(104)

158. ªi de aceea i-a lovit osânda.(105) Întru aceasta este un semn, însã
cei mai mulþi dintre ei nu au crezut.
159. Iar Domnul tãu este Atotputernic, Îndurãtor [Al-'Aziz, Ar-Rahim].
160. Neamul lui Lot i-a socotit mincinoºi pe trimiºi,
161. Când le-a zis fratele lor Lot: „Oare nu aveþi fricã?
162. Eu vã sunt un trimis vrednic de încredere,
163. Aºadar fiþi cu fricã de Allah ºi daþi-mi ascultare!
164. Eu nu vã cer pentru aceasta rãsplatã, cãci rãsplata mea nu este
decât la Stãpânul lumilor.
165. Oare mergeþi voi la bãrbaþii din toate lumile
166. ªi lãsaþi voi soþiile voastre pe care Domnul vostru le-a creat
pentru voi? Voi sunteþi un neam de nelegiuiþi!”(106)
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107) Din cetatea noastrã, cu forþa.
108) Lot.
109) Care era soþia lui, pentru cã ea accepta depravarea neamului sãu.
110) Cu pietre coborând din cer.
111) Pe care profetul lor i-a avertizat cã vor avea parte de pedeapsã asprã,

dacã nu vor crede.
112) Neamul din Madyan al lui ªuayb, iar Ayka înseamnã pãdure, tufiºuri.
113) Profetul lor.
114) Înºelându-i la mãsurã ºi la cântar.
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167. I-au zis ei: „Dacã nu vei sfârºi, o Lot, vei fi dintre cei
alungaþi!”(107)

168. Iar el(108) a rãspuns: „Eu sunt dintre cei care urãsc faptele
voastre.
169. Doamne, izbãveºte-mã pe mine ºi pe familia mea de [pedeapsa
pe care le-o dai pentru] ceea ce fac ei!”
170. ªi l-am izbãvit pe el împreunã cu toatã familia lui,
171. Afarã de o bãtrânã(109) dintre cei care au rãmas [în cetate],
172. Apoi i-am nimicit pe ceilalþi.
173. ªi am lãsat sã cadã asupra lor o ploaie ºi a fost ea o ploaie
cumplitã(110) pentru cei care au fost preveniþi!(111)

174. Întru aceasta este un semn, însã cei mai mulþi dintre ei nu au
crezut.
175. Iar Domnul tãu este Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-'Aziz, Ar-
Rahim].
176. Locuitorii din Ayka(112) i-au socotit mincinoºi pe trimiºi,
177. Când le-a zis lor ªuayb:(113) „Oare nu aveþi voi fricã [de Allah]?
178. Eu sunt pentru voi un trimis vrednic de încredere.
179. Aºadar fiþi cu fricã de Allah ºi daþi-mi ascultare!
180. ªi eu nu vã cer pentru aceasta rãsplatã, cãci rãsplata mea nu
este decât la Stãpânul lumilor.
181. Daþi mãsura întreagã ºi nu fiþi dintre cei care-i fac [pe oameni]
sã piardã(114)
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115) Adicã faþã de Allah.
116) Care se pretind profeþi.
117) Necredinþa ºi pãcatele voastre.
118) L-au socotit în continuare mincinos ºi nu s-au cãit.
119) Asupra lor s-a pogorât un nor, înconjurându-i ºi acoperindu-i, ºi a plouat

asupra lor cu foc, nimicindu-i pe toþi.
120) Coranul, conþinând povestirile la care s-au fãcut referiri.
121) Duhul cel demn de încredere, adicã Gavriil, îngerul care a adus revelaþia.
122) O, Muhammed!
123) Dintre cei care avertizeazã despre pedeapsa lui Allah.
124) Cãrþile profeþilor anteriori.
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182. ªi cântãriþi cu o balanþã dreaptã
183. ªi nu le împuþinaþi oamenilor lucrurile lor ºi nu pricinuiþi rãu pe
pãmânt, fiind stricãtori,
184. ªi fiþi cu fricã faþã de acela care v-a creat pe voi ºi [a creat]
neamurile de mai înainte!”(115)

185. Au zis ei: „Tu eºti, neîndoielnic, dintre cei fermecaþi,
186. Tu nu eºti decât un om ca ºi noi ºi te socotim pe tine dintre cei
mincinoºi,(116)

187. Deci fã sã cadã asupra noastrã bucãþi [pedepse] din cer, dacã tu
eºti dintre cei care spun adevãrul!”
188. El a zis: „Domnul meu ºtie mai bine ceea ce faceþi voi!”(117)

189. Însã ei l-au socotit mincinos(118) ºi i-a lovit pe ei pedeapsa zilei
umbrei(119) ºi a fost ea osânda unei zile cumplite!
190. Întru aceasta este un semn, dar cei mai mulþi dintre ei nu au
crezut.
191. Dar Domnul tãu este Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-'Aziz, Ar-
Rahim].
192. Iar el(120) este o revelaþie de la Stãpânul lumilor.
193. A coborât cu el Duhul cel credincios(121)

194. Peste inima ta,(122) pentru ca tu sã fii dintre prevenitori(123),
195. Într-o limbã arabã limpede.
196. El a fost deja [pomenit] în scripturile înaintaºilor.(124)

197. Oare nu a fost un semn pentru ei [faptul cã] îl cunosc cei
înþelepþi dintre fiii lui Israel?
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198. De l-am fi pogorât Noi unui nearab
199. ªi li l-ar fi recitat el, nu ar fi crezut în el.
200. Astfel am lãsat-o Noi(125) sã intre în inimile nelegiuiþilor(126).
201. Ei nu vor crede în el [Coran] pânã ce nu vor vedea chinul cel
dureros.
202. ªi ea va veni asupra lor pe neaºteptate, fãrã ca ei sã-ºi dea
seama
203. ªi atunci vor zice ei: „Oare vom fi noi pãsuiþi?”(127)

204. Oare grãbesc ei osânda Noastrã?
205. Oare vezi tu dacã i-am lãsa sã se mai bucure de plãceri vreme
de un numãr de ani(128)

206. ªi apoi ar veni la ei cele cu care le-au fost promise(129)

207. ªi nu le-ar fi lor de nici un folos cele de care s-au bucurat?(130)

208. ªi nu am nimicit Noi nici o cetate, fãrã ca ea sã nu fi avut pre-
venitori,
209. Spre aducere aminte(131). ªi Noi nu am fost nedrepþi.(132)

210. ªi nu au pogorât cu el(133) ºeitanii,
211. Cãci aceasta nu li se cuvine lor ºi nici nu pot [sã o facã pentru cã](134)

212. Ei se aflã(135) departe de auzire.(136)

213. [Deci] nu chema împreunã cu Allah o altã divinitate, ca sã nu fi
tu dintre cei chinuiþi!(137)
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125) Dovadã a adevãrului celor transmise de profetul Muhammed.
126) Îndoiala ºi respingerea încrederii în Coran.
127) Vor cere un nou rãgaz.
128) I-am lãsat sã se bucure de plãcerile vieþii lumeºti.
129) Pedeapsa ºi celelalte.
130) Nu le va fi nimic de nici un folos.
131) Fãrã sã le fi trimis în prealabil mesageri care sã-i povãþuiascã ºi sã-i pre-

vinã, reamintindu-le ce-i aºteaptã dacã nu cred.
132) ªi nu i-am pedepsit luându-i prin surprindere, înainte de a-i preveni.
133) Cu Coranul.
134) Este respinsã pretenþia politeiºtilor cum cã revelaþia coranicã ar semãna

cu ceea ce ºeitanii le trimit preoþilor pãgâni.
135) ªeitanii.
136) Departe de auzirea îngerilor care vorbesc despre Coran.
137) Atât în aceastã lume, cât ºi în Viaþa de Apoi.
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138) Fii binevoitor faþã de ei!
139) Allah te vede ºi ºtie ce faci, atât atunci când eºti singur, cât ºi atunci când

te afli cu alþi oameni.
140) Allah.
141) Cei care nu cred ºi tãgãduiesc.
142) Ascultându-i pe ºeitani ºi ispitele lor.
143) În ceea ce prezic ºi ceea ce spun, luând de la ºeitani.
144) În fiecare din genurile poetice cum sunt lauda, satira, poezia de dragoste etc.
145) În poeziile lor, cãci cei mai mulþi L-au lãudat pe Allah Cel Unic.
146) Cu poezia lor asupra duºmanului lor pe care l-au satirizat.
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214. ªi sã-i previi tu pe oamenii care-þi sunt cei mai apropiaþi!
215. ªi coboarã aripa ta(138) pentru cei care te urmeazã dintre
credincioºi!
216. Iar de nu þi se vor supune ei, atunci spune: „Eu sunt fãrã de nici
o vinã pentru ceea ce faceþi voi!”
217. ªi încrede-te în cel Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-'Aziz, Ar-
Rahim],
218. Care te vede când te ridici [pentru Rugãciune]
219. ªi care vede ºi miºcãrile tale împreunã cu cei care se proster-
neazã.(139)

220. El(140) este Cel care Aude Totul [ºi] Atoateºtiutor [As-Sami', Al-
'Alim].
221. Sã vã vestesc Eu despre aceia asupra cãrora se pogoarã
ºeitanii?
222. Ei se pogoarã asupra fiecãrui mincinos ºi pãcãtos.
223. Ei(141) îºi încordeazã auzul,(142) însã cei mai mulþi dintre ei sunt
mincinoºi!(143)

224. Cât despre poeþi, pe ei îi urmeazã cei aflaþi în rãtãcire.
225. Oare nu-i vezi cum rãtãcesc prin fiecare vale(144)

226. ªi cum spun ei ceea ce nu fac,
227. Afarã de aceia care cred ºi sãvârºesc fapte bune ºi pomenesc [nu-
mele] lui Allah adeseori(145) ºi au izbândit,(146) dupã ce au fost nedrep-
tãþiþi. ªi vor ºti cei care au fost nedrepþi cãtre ce sfârºit se întorc.
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1) În traducere “Sura Furnicilor”, dupã versetul 18.
2) Vezi 2:1.
3) Izbãvirea ºi rãsplata lui Allah.
4) Când se întorcea de la Madyan în Egipt ºi a rãtãcit drumul.
5) Despre drum.
6) Focul era lumina lui Allah. Dupã o altã interpretare ar fi fost binecuvântaþi

Moise, care stãtea lângã foc, ºi îngerii, care stãteau în jurul lui.
7) Moise.
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27    SURAT AN-NAML(1)

(Mekkanã [48]; 93 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ta’, Sin(2). Acestea sunt versetele Coranului, ale unei Cãrþi limpezi -
2. O cãlãuzã ºi o bunãvestire pentru dreptcredincioºii
3. Care împlinesc Rugãciunea [As-Salat], achitã Dania [Az-Zakat] ºi
cred cu tãrie în Lumea de Apoi.
4. Acelora care nu cred în Lumea de Apoi Noi le-am înfrumuseþat
faptele, iar ei sunt în cumplitã rãtãcire.
5. Aceºtia sunt cei care vor avea parte de rea osândã, iar în Lumea de
Apoi ei sunt cei care vor pierde cel mai mult(3).
6. Tu primeºti Coranul de la un Înþelept, de la un Învãþat Bineºtiutor.
7. [Adu-þi aminte] când a zis Moise familiei sale(4): “Eu zãresc un foc.
Vã voi aduce o veste de la el(5) sau vã voi aduce un tãciune aprins,
pentru ca voi sã vã încãlziþi”.
8. ªi când a venit la el, i s-a zis lui: “Binecuvântat este Cel ce e în
foc(6) ºi cel ce este în jurul lui! Mãrire lui Allah, Stãpânul Lumilor!
9. O, Moise! Eu sunt Allah Cel Preaputernic [ºi] Înþelept [Al-’Aziz, Al-
Hakim]!
10. Aruncã toiagul tãu!“ ªi când l-a vãzut(7) miºcându-se ca un ºarpe,
a apucat-o la fugã, fãrã sã se mai întoarcã. “O, Moise, nu te teme! Tri-
miºii nu se tem la Mine!”
11. “Dar dacã cineva a fost nedrept, însã apoi a schimbat rãul cu
bine, Eu sunt Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
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8) Fãrã sã fie afectatã de nici o boalã.
9) Cu care este trimis la Faraon ºi la neamul sãu.
10) O, Muhammed!
11) În ceea ce priveºte ºtiinþa ºi înþelepciunea, profeþia ºi împãrãþia.
12) Cu care sã-ºi justifice absenþa.
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12. Vârã-þi mâna în deschizãtura cãmãºii tale! Ea va ieºi albã, fãrã
nici un rãu(8) - [una] din cele nouã minuni pentru Faraon ºi neamul
sãu(9), fiindcã ei sunt într-adevãr un neam de nelegiuiþi!”
13. ªi când minunile Noastre li s-au arãtat lor limpezi, au zis ei:
“Aceasta este fermecãturã învederatã!”
14. ªi le-au tãgãduit ei, cu nedreptate ºi îngâmfare, mãcar cã
sufletele lor erau încredinþate de ele. ªi priveºte(10) care a fost sfârºitul
celor care au semãnat stricare!
15. Noi le-am dat lui David ºi lui Solomon ºtiinþã ºi au zis ei: “Mãrire
lui Allah care ne-a ales pe noi înaintea multora dintre robii Sãi
credincioºi!”
16. ªi Solomon l-a moºtenit pe David(11) ºi a zis: “O, voi oameni! Noi
am fost învãþaþi graiul pãsãrilor ºi ni s-a dat nouã din toate lucrurile.
Acesta este harul cel limpede!”
17. ªi au fost adunate la Solomon oºtile sale de djinni, de oameni ºi
de pãsãri ºi au fost ele aranjate în cete.
18. ªi când au sosit ele din Valea Furnicilor, a zis o furnicã: “O, voi
furnicilor! Intraþi în casele voastre, ca sã nu vã striveascã Solomon ºi
oºtile sale, fãrã ca ei sã-ºi dea seama!”
19. El a surâs, veselindu-se de  vorbele ei, ºi a zis: "Doamne,
îngãduie-mi mie sã-Þi mulþumesc pentru harul pe care l-ai revãrsat
asupra mea ºi asupra pãrinþilor mei ºi sã sãvârºesc fapte bune de care
Tu sã fii mulþumit ºi ajutã-mã pe mine sã fiu - prin îndurarea Ta -
printre robii Tãi cei evlavioºi!”
20. Apoi a cercetat el pãsãrile ºi a zis: “De ce nu vãd eu pupãza? O
fi ea dintre cei care sunt absenþi?
21. O voi chinui cu asprã caznã sau o voi înjunghia! Doar dacã îmi va
aduce ea dovadã desluºitã!”(12)
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13) Pupãza, adresându-se lui Solomon.
14) Regatul reginei celebre Bilqis, din Yemen (Arabia de Sud). Menþionat în

Vechiul Testament, în opere arabe, greceºti ºi romane. Vestit pentru civilizaþia
înfloritoare ºi comerþul cu aur, argint ºi pietre preþioase.

15) De la calea credinþei în Allah Cel Unic.
16) Ploaia din cer, plantele, metalele ºi celelalte bogãþii ale pãmântului.
17) Dupã acest verset se recomandã prosternarea.
18) Solomon.
19) Îndepãrteazã-te puþin de ei.
20) Regina.
21) Cu supunere ºi cu credinþã în Allah Cel Unic.
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22. Dar ea nu a rãmas [absentã] prea mult ºi [s-a ivit], zicând(13): “Eu
am aflat ceea ce tu nu ºtii! Îþi aduc din Saba'(14) o veste sigurã:
23. Eu am aflat o femeie care împãrãþeºte peste ei. ªi i s-au dat ei
din toate lucrurile. ªi are ea un tron minunat.
24. Am aflat-o prosternându-se împreunã cu neamul ei dinaintea
Soarelui, în loc de Allah. ªeitan le-a împodobit faptele lor ºi i-a abãtut
pe ei de la cale(15) ºi nu sunt ei bine cãlãuziþi!
25. Oare nu voiesc ei sã se prosterneze lui Allah care face sã iasã la
ivealã cele ascunse în ceruri ºi pre pãmânt(16) ºi care ºtie atât ceea ce
þin ei ascuns cât ºi ceea ce mãrturisesc ei?”
26. Allah! Nu existã altã divinitate în afarã de El, Stãpânul Tronului
minunat!”(17)

27. A zis(18): “Vom vedea, dacã tu spui adevãrul ori de eºti dintre cei
care mint.
28. Du-te cu acest rãvaº de la mine ºi aruncã-l înaintea lor. Apoi stai
departe de ei(19) ºi vezi ce vor trimite ca rãspuns!”
29. A zis(20): O, voi înalþi dregãtori! A fost aruncat dinaintea mea un
rãvaº vrednic de respect.
30. El vine de la Solomon ºi este: “În numele lui Allah Cel Milostiv,
Îndurãtor [Ar-Rahman, Ar-Rahim].
31. Nu fiþi semeþi cu mine, ci veniþi la mine cu supunere!”(21)
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22) Regina Bilqis.
23) O distrug.
24) Unul din mai marii djinnilor (în limba arabã 'Ifrit).
25) Un învãþat sau un înger.
26) Solomon.
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32. A zis ea(22): "O, voi înalþi dregãtori! Sfãtuiþi-mã în aceastã privinþã
cãci eu nu hotãrãsc în nici o treabã fãrã ca voi sã fiþi de faþã [pentru a
mã sfãtui]!”
33. Au zis ei: “Noi avem putere ºi avem tãrie mare, însã porunca
este la tine, aºa cã vezi ce porunceºti!”
34. Ea a zis: “Când regii intrã într-o cetate, ei o stricã(23) ºi pe cei mai
puternici dintre locuitorii ei îi fac umili. Astfel fac ei [de obicei];
35. Eu voi sã le trimit lor un dar ºi voi aºtepta sã vãd cu ce se întorc
solii!”
36. Când a venit [solia] la Solomon, a zis el: “Voiþi voi sã-mi sporiþi
averea, când ceea ce mi-a dat mie Allah este mai bun decât ceea ce
v-a dat vouã?! Aºadar bucuraþi-vã voi de darul vostru!
37. Întoarce-te [conducãtor al soliei] la ei! ªi vom veni noi cu oºtiri
asupra lor, cãrora nu le vor putea sta împotrivã! ªi-i vom alunga noi
de acolo umiliþi ºi vor fi ei ruºinaþi!”
38. A zis el: “O, voi înalþi dregãtori! Cine îmi va aduce mie tronul ei,
înainte ca ei sã vinã la mine supuºi?”
39. A zis un dregãtor(24) dintre djinni: “Eu þi-l voi aduce mai înainte ca
tu sã te ridici de pe locul tãu, cãci eu sunt în stare de aceasta ºi sunt
vrednic de încredere!”
40. A zis unul care avea ºtiinþã de Carte(25): “Eu þi-l voi aduce înainte
ca tu sã clipeºti din ochi!”. ªi când a vãzut [Solomon tronul] stând
dinaintea lui, a zis el: “Aceasta este prin graþia Domnului meu, ca sã
mã încerce dacã eu sunt mulþumitor sau sunt nemulþumitor. Însã acela
care este mulþumitor este mulþumitor pentru sine însuºi, cât despre
acela care este nemulþumitor, Domnul meu Îºi este Deajuns pentru
Sine ºi El este Înstãrit [ºi] Mãrinimos [Ghaniy, Karim].
41. ªi a [mai] zis el(26): “Faceþi tronul ei de nerecunoscut [pentru ea],
pentru ca sã vedem dacã ea este cãlãuzitã sau dacã ea este dintre
aceia care nu sunt cãlãuziþi!”
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27) Ultimele vorbe sunt rostite de Solomon, mulþumindu-I lui Allah pentru cã
neamul sãu cunoscuse credinþa în Allah Cel Unic înaintea neamului ei.

28) Pentru cã am adorat împreunã cu neamul meu Soarele.
29) De ce  cereþi sã vinã pedeapsa ºi nu cereþi de la Allah îndurarea prin cre-

dinþa în El.
30) Ademenit de ªeitan.
31) Împreunã cu cetele pe care le conduceau ei.
32) Ca sã-i ucidem pe el ºi pe cei care crezuserã împreunã cu  el.
33) Ca sã-i nimicim pe ei.
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42. ªi când a venit ea, i s-a zis: “Aºa este tronul tãu?” Iar ea a
rãspuns: “Parcã ar fi el...” “ªi nouã ni se dãduse ºtiinþa înaintea ei ºi
eram noi deja supuºi”(27).
43. Însã pe ea o abãtuse ceea ce ea adora în locul lui Allah ºi era ea
dintr-un neam de necredincioºi.
44. I s-a zis ei: “Intrã în palat!” ªi când l-a vãzut ea, l-a socotit a fi o
mare adâncã ºi [ºi-a ridicat poalele], descoperindu-ºi pulpele. Atunci,
[Solomon] a zis: “Este un palat pardosit cu cristal”. A zis ea: “Doamne,
eu sunt nedreaptã faþã de mine însãmi!(28) Eu mã supun împreunã cu
Solomon lui Allah, Stãpânul Lumilor!”
45. ªi l-am trimis Noi la neamul Thamud pe fratele lor Salih, [care
le-a zis lor]: “Adoraþi-L pe Allah!” Dar iatã cã ei s-au împãrþit în douã
cete care s-au luat la ceartã.
46. El a zis: “O, neam al meu! De ce vã grãbiþi voi cu rãul înaintea
binelui?(29) De ce nu vã rugaþi lui Allah pentru iertare? Poate cã vi se
va arãta vouã îndurare!”
47. Au zis ei: “Noi vedem în tine ºi în cei care sunt cu tine semn rãu”.
Dar el le-a rãspuns: “Semnul vostru rãu vine de la Allah! Însã voi
sunteþi un neam supus ispitei!”(30)

48. ªi se aflau în cetate nouã cãpetenii care semãnau numai rãu pe
pãmânt(31) ºi nu fãceau nici un bine.
49. Au zis ei: “Juraþi pe Allah cã noi ne vom nãpusti peste noapte
asupra sa ºi asupra familiei sale!(32) Apoi îi vom spune noi rudei sale
celei mai apropiate [cãreia îi revine rãzbunarea lui]: “Noi nu am fost
de faþã la pieirea familiei lui. ªi noi spunem adevãrul”.
50. Au urzit ei un vicleºug ºi am urzit ºi Noi un vicleºug(33), fãrã ca ei
sã-ºi dea seama;
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34) Adicã pe Salih ºi pe cei care au crezut împreunã cu el.
35) Împreunã cu cei care au crezut alãturi de el.
36) Cei rãmaºi sã fie pedepsiþi ºi nimiciþi.
37) Se abat de la calea Adevãrului sau de la adorarea numai a Lui.
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51. ªi priveºte care a fost sfârºitul vicleºugului lor: Noi i-am nimicit pe
ei împreunã cu tot neamul lor!
52. Iar casele acestea ale lor au rãmas pustii pentru cã ei au fost
nelegiuiþi. Întru aceasta este un semn pentru un neam [de oameni]
care pricep.
53. Însã Noi i-am mântuit pe aceia care au crezut ºi au fost cu
fricã(34).
54. [ªi adu-þi aminte] când Lot a spus neamului sãu: “Vã dedaþi voi la
faptã ruºinoasã, când voi vedeþi limpede?
55. Vã apropiaþi voi de bãrbaþi cu poftã, în loc de muieri? Voi chiar
cã sunteþi un neam ce se poartã nesãbuit!”
56. ªi nu a fost rãspunsul neamului sãu altul decât cã au zis ei:
“Alungaþi familia lui Lot(35) din cetatea voastrã, cãci ei sunt oameni
care se pretind curaþi!”
57. ªi l-am mântuit Noi pe el împreunã cu familia sa, afarã de
muierea lui, cãreia i-am hotãrât sã fie dintre cei pierduþi(36).
58. ªi am fãcut Noi sã coboare asupra lor ploaie [de pietre]. ªi ce rea
a fost ploaia acestor oameni preveniþi!
59. Spune: “Laudã lui Allah ºi pace asupra robilor Sãi pe care i-a
ales! Allah este mai bun sau ceea ce voi Îi asociaþi?”
60. Nu este El Cel care a creat cerurile ºi pãmântul ºi v-a pogorât
vouã apã din cer? ªi cu ea Noi am fãcut sã rãsarã grãdini minunate!
[Altfel] nu v-ar fi fost vouã dat sã faceþi sã rãsarã pomii lor! Oare existã
altã divinitate alãturi de Allah? Însã ei sunt un neam care se abat!(37)

61. Nu este El Cel care a fãcut pãmântul loc de repaus, a pus în
mijlocul lui râuri, i-a fãcut munþi neclãtinãtori, ºi a pus o stavilã între
cele douã mãri?  cei mai mulþi dintre ei nu ºtiu!
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38) Cu ajutorul stelelor de pe cer ºi a diverselor semne sau forme de relief de
pe pãmânt.

39) Ploaia.
40) În fãgãduinþa lui Allah, în semnele ºi în ºtiinþa Lui, în puterea ºi înþelep-

ciunea Lui.
41) Din morminte.
42) Adicã distrugerea ºi pieirea lor.
43) Pentru vorbele lor ºi pentru cã ei te socotesc mincinos.
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62. Nu este El Cel care rãspunde aceluia care este la nevoie, când Îl
cheamã, ºi îndepãrteazã rãul ºi vã face pe voi urmaºi pe pãmânt?
Oare existã altã divinitate alãturi de Allah? Numai rareori vã aduceþi
voi aminte!
63. Nu este El Cel care vã cãlãuzeºte prin întunecimile uscatului ºi
mãrii(38) ºi Cel care trimite vânturile ca vestitori de bine înaintea
îndurãrii Sale? (39) Oare existã altã divinitate alãturi de Allah? Allah
Preamãritul este mai presus de ceea ce-I fac ei ca asociaþi!
64. Nu este El Cel care a început înfãptuirea [omului] ºi apoi îl va face
din nou? Oare Cine este Cel care vã dã din cer ºi de pe pãmânt cele
de trebuinþã traiului? Oare existã altã divinitate alãturi de Allah?
Spune: “Aduceþi dovada voastrã dacã voi sunteþi cei care grãiesc
adevãrul!”
65. Spune: "Nu ºtie nimeni dintre cei care sunt în ceruri ºi pe pãmânt
Necunoscutul, afarã numai de Allah!” Iar ei nu-ºi dau seama când vor
fi înviaþi!
66. ªi oare ºtiinþa lor a ajuns [sã afle ceva] despre Ziua de Apoi? Ba
ei sunt în îndoialã despre aceasta, ba ei sunt orbi faþã de aceasta!
67. Iar aceia care nu cred(40) zic: “Dacã suntem noi þãrânã, noi ºi
pãrinþii noºtri, mai putem noi fi scoºi?(41)

68. Ni s-a fãgãduit nouã aceasta, ca ºi pãrinþilor noºtri mai înainte,
dar acestea nu sunt decât poveºti ale celor vechi!”
69. Spune: “Purcedeþi prin lume ºi vedeþi voi care este sfârºitul nele-
giuiþilor!”(42)

70. Nu fi mâhnit pentru ei(43) ºi nu fi îngrijorat pentru ceea ce urzesc ei!
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44) Ameninþarea cu pedeapsa.
45) Tabla cea pãstratã.
46) Nu-i vei putea face sã înþeleagã pe necredincioºii care sunt ca morþii sau

ca surzii ºi nu aud ºi nu vor sã tragã învãþãminte din dovezile pe care li le oferi.
47) Se lasã conduºi de Domnul lor ºi de Adevãr ºi sunt supuºi poruncilor lui Allah.
48) Când se vor ivi semnele Zilei Judecãþii, cuvântul fiind pedeapsa cu care au

fost ameninþaþi.
49) Unul din semnele Ceasului Judecãþii va fi ºi venirea unor vietãþi care nu

au chip de om - probabil niºte animale mari cu patru picioare - care le vor vorbi
necredincioºilor ºi-i vor blama pentru necredinþa lor.
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71. ªi ei necredincioºii zic: "Când va fi [împlinitã] aceastã
fãgãduinþã(44), dacã voi grãiþi adevãr?”
72. Spune: “S-ar putea ca o parte din ceea ce voi cãutaþi sã grãbiþi
sã fie numaidecât în urma voastrã!”
73. Domnul tãu este Cel cu Mare Milã faþã de oameni, dar cei mai
mulþi dintre ei nu-I aduc Lui mulþumire!
74. ªi Domnul tãu ºtie ce tãinuiesc piepturile lor ºi ce dezvãluie ei.
75.  ªi nimic din cele ascunse în cer ºi pe pãmânt nu este nepomenit
într-o Carte limpede(45).
76. Acest Coran istoriseºte fiilor lui Israel cele mai multe despre cele
în care ei sunt în neînþelegere.
77. El este cãlãuza ºi îndurare pentru dreptcredincioºi.
78. Domnul tãu va hotãrî între ei prin judecata Sa, ºi El este
Atotputernic [ºi] Atoateºtiutor [Al-’Aziz, Al-'Alim].
79. Încrede-te în Allah, fiindcã tu eºti [pe calea] Adevãrului limpede!
80. Tu nu-i vei putea face pe cei morþi sã audã ºi nu-i vei putea face
nici pe cei surzi sã audã chemarea, dacã ei întorc spatele
îndepãrtându-se.
81.  ªi nu poþi tu sã fii cãlãuzitorul celor orbi, [scoþându-i] din rãtãcirea
lor(46). Tu nu-i vei putea face sã audã decât pe aceia care cred în
versetele Noastre ºi care sunt supuºi lui Allah [musulmani](47).
82. ªi când se va apropia [Ziua de Apoi](48), le vom scoate Noi din
pãmânt o vietate(49) care le va vorbi lor, [spunându-le] cã oamenii nu
s-au încrezut în semnele Noastre.
83. Iar în Ziua în care vom aduna din fiecare comunitate câte o ceatã
dintre aceia care nu cred în semnele Noastre, ei vor fi mânaþi,
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50) La locul de adunare.
51) Decât sã semãnaþi stricãciune ºi sã-i împiedicaþi pe dreptcredincioºi de la

calea lor?
52) ªi vã va rãsplãti dupã faptele voastre.
53) Dupã pãcatele sãvârºite?
54) Mekka.
55) Sã mã supun numai voinþei lui Allah.
56) Sã vi-l recit vouã, chemându-vã la credinþa în el.
57) ªi Trimisului nu-i revine misiunea decât de a transmite mesajul.
58) Pentru cã ne-a cãlãuzit pe noi cãtre aceastã religie ºi ne-a arãtat nouã

calea cea dreaptã.
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84. Iar când ei vor sosi(50), le va zice [Allah]: "Aþi þinut de minciunã
semnele Mele, fãrã sã le fi cuprins cu priceperea voastrã? Ce aþi fãcut
voi?”(51)

85. ªi va cãdea cuvântul  [pedeapsa Sa] asupra lor pentru ceea ce au
sãvârºit ei cu nedreptate, iar ei nu vor putea rosti [nici o vorbã].
86. Oare nu au vãzut ei cã Noi am fãcut noaptea pentru ca sã se
odihneascã în timpul ei ºi ziua pentru ca ei sã vadã? Iar întru aceasta
sunt semne pentru un neam de oameni care cred.
87. ªi în Ziua când se va suna în trâmbiþã ºi se vor înspãimânta cei
care sunt în ceruri ºi cei care sunt pe pãmânt - afarã de cei care va
voi Allah - vor veni toþi la El umiliþi,
88. ªi vei vedea munþii pe care-i crezi nemiºcaþi cum trec asemenea
trecerii norilor. [Acesta este] lucrul lui Allah, care a fãcut totul
desãvârºit. El este Bineºtiutor a ceea ce faceþi voi(52).
89. Cei care vin cu o faptã bunã, aceia vor avea ceva ºi mai bun
decât ea ºi în Ziua Aceea ei se vor afla la adãpost de spaimã,
90. Iar cei care vin cu o faptã rea, aceia vor fi aruncaþi cu feþele în
jos, în Foc [ºi li se va spune]: “Sunteþi voi rãsplãtiþi altfel decât aºa,
dupã ceea ce aþi sãvârºit?”(53).
91. Mi s-a poruncit mie sã-L ador pe stãpânul acestei cetãþi(54) pe
care El a fãcut-o sacrã - ºi ale Lui sunt toate lucrurile - ºi mi s-a
poruncit mie sã fiu dintre musulmani(55)

92.  ªi sã recit Coranul(56). ªi acela care este cãlãuzit este cãlãuzit
numai pentru el, iar cât despre acela care este în rãtãcire, spune-i tu:
“Eu sunt doar dintre prevenitori!”(57)

93. ªi spune: “Slavã lui Allah!(58) El vã va arãta semnele Sale, iar voi
le veþi cunoaºte!” Iar Domnul tãu nu este fãrã bãgare de seamã faþã
de ceea ce sãvârºiþi voi.
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1) În traducere “Sura Poveºtilor”, dupã versetul 25.
2) Vezi 2:1.
3) Þie, Muhammed, prin intermediul arhanghelului Gavriil.
4) Pe pãmântul Egiptului.
5) În categorii ºi grupuri, în ceea ce priveºte slujirea lui ºi supunerea faþã de el.
6) Pe fiii lui Israel.
7) Pentru a le reduce numãrul ºi pentru a le folosi pe ele ca slujnice.
8) Modele de urmat, în ceea ce priveºte religia, dupã ce au fost slujitori supuºi.
9) Ai regatului duºmanului lor.
10) Vizir ºi sfetnic al lui Faraon.
11) Cã le va lua regatul ºi îi va nimici, ca pedeapsã pentru stricãciunea ºi

tirania lor.
12) Dupã ce l-a nãscut pe el în condiþiile acelea vitrege.
13) De oºtenii lui Faraon care-i ucid pe prunci.
14) În apa Nilului.
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28    SURAT AL-QASAS(1)

(Mekkanã [49]; 88 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ta’, Sin, Mim(2).
2. Acestea sunt versetele Cãrþii celei limpezi.
3. Noi îþi recitãm(3) în tot adevãrul, din povestea lui Moise cu Faraon,
pentru [a preveni] un neam [de oameni] care cred.
4. Faraon a devenit prea semeþ pe pãmânt(4). A împãrþit neamul lui în
trepte(5) ºi se purta cu trufie, slãbind o ceatã dintre ei(6), mãcelãrindu-
i pe fiii lor ºi lãsându-le în viaþã doar pe copilele lor(7). El era dintre
fãcãtorii de stricãciune.
5. Însã Noi am dorit sã Ne arãtãm îndurarea faþã de aceia care au
fost socotiþi slabi pe pãmânt ºi sã-i facem pe ei pilde [de credinþã](8) ºi
sã-i facem pe ei moºtenitori(9).
6. ªi sã le dãm lor putere pe pãmânt ºi sã le arãtãm lui Faraon, lui
Haman(10) ºi oºtenilor lor lucrurile de care lor le-a fost teamã [sã nu se
întâmple](11)

7. ªi i-am revelat Noi mamei lui Moise(12): “Alãpteazã-l! Iar dacã te
temi pentru el(13), aruncã-l în mare(14)! ªi nu-þi fie teamã ºi nu fi
mâhnitã, cãci Noi îl vom întoarce pe el la tine ºi-l vom face pe el [unul]
dintre trimiºi!”



507

15) Prin faptul cã le va pricinui moartea.
16) ªi i-a pedepsit Allah, fãcându-i sã-l creascã pe acela care le va fi duºman

ºi le va pricinui pieirea.
17) I-a zis lui Faraon, când l-a scos pe Moise din sicriaº.
18) Ce va ajunge el sã facã.
19) De spaimã, când a aflat cã el a cãzut în mâinile lui Faraon.
20) Nu i-am fi inspirat rãbdare.
21) Cei care cred în fãgãduinþa lui Allah (cã el va fi adus înapoi la ea).
22) Surorii lui Moise.
23) Cã ea îl cunoaºte.
24) De vederea lui.
25) Din pricina despãrþirii de el.
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8. ªi clanul lui Faraon l-a cules, ca sã le fie lor duºman ºi [motiv de]
tristeþe!(15) Faraon, Haman ºi oºtenii lor erau ei pãcãtoºi(16).
9. ªi a zis soþia lui Faraon(17): “[Acest copil] va fi o bucurie pentru
mine ºi pentru tine! Nu-l ucideþi! S-ar putea sã ne fie de folos sau îl
vom lua noi ca fiu! Însã ei nu presimþeau!(18)

10. ªi inima maicii lui Moise a devenit goalã(19). ªi puþin a lipsit ca ea
sã nu dea totul în vileag, dacã Noi nu i-am fi întãrit inima(20) pentru ca
ea sã fie dintre cei credincioºi(21)

11. ªi i-a zis ea surorii lui(22): “Urmãreºte-l!” ªi a privit ea la el de la
distanþã, fãrã ca ei sã-ºi dea seama(23).
12. ªi Noi l-am oprit pe el mai înainte de aceasta de la doici. ªi a zis
[sora lui Moise]: “Sã vã duc eu la stãpânii unei case, care sã-l
îngrijeascã pentru voi ºi care sã-i fie lui buni sfãtuitori?”
13. ªi astfel l-am adus Noi înapoi la mama lui, pentru ca ea sã se
bucure(24) ºi sã nu fie mâhnitã(25) ºi pentru ca sã ºtie cã fãgãduinþa lui
Allah este adevãratã. Dar cei mai mulþi dintre ei nu ºtiu.
14. ªi când a ajuns el la vârsta bãrbãþiei ºi era pe deplin format, i-am
dat lui înþelepciune ºi ºtiinþã. Astfel îi rãsplãtim Noi pe fãcãtorii de
bine.
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26) Venind din palatul lui Faraon.
27) Din adepþii religiei sale, adicã fiii lui Israel.
28) Dintre egipteni.
29) Pentru cã era nedreptãþit.
30) I-a dat un singur pumn ºi el a cãzut ºi a murit.
31) Moise se cãieºte pentru fapta sa, pricinuitã de ªeitan, care i-a stârnit mânia.
32) Prin faptul cã l-am ucis.
33) Aºteptându-se la rãzbunarea celui ucis ºi la urmãrirea lui.
34) Împotriva unui alt egiptean.
35) Lui Moise ºi israelitului.
36) Dupã unii comentatori, egipteanul, dupã alþii, israelitul.
37) Sã nu fie ajuns din urmã de cei care îl cãutau.
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15. ªi a intrat el în cetate(26) într-un moment de neatenþie a
locuitorilor ei. ªi a gãsit în ea doi bãrbaþi care se certau între ei: unul
era din tabãra lui(27), iar celãlalt era dintre duºmanii lui(28). Cel din
tabãra lui l-a chemat în ajutor(29) împotriva celui dintre duºmanii lui. ªi
l-a lovit Moise [cu pumnul] ºi l-a ucis pe el(30). ªi a zis el: “Aceasta este
o faptã a lui ªeitan(31); el este un duºman învederat care duce la
rãtãcire!”
16. A zis el: “Doamne, eu am fost nedrept faþã de mine însumi(32).
Deci iartã-mã pe mine!” ªi l-a iertat pentru cã El este Iertãtor,
Îndurãtor [Al-Ghafur, Ar-Rahim].
17. A mai zis el: “Doamne, pentru cã Tu ai revãrsat graþia Ta asupra
mea, eu nu voi fi susþinãtor al nelegiuiþilor!”
18. În dimineaþa urmãtoare, pândea el prin cetate speriat(33). ªi
iatã-l pe cel care în ajun îl chemase în ajutor, strigându-l [din nou] în
ajutor(34). Însã Moise i-a zis: “Fãrã îndoialã, tu eºti în rãtãcire deplinã!”
19. Dar când a vrut sã-l loveascã pe cel care le era duºman
amândurora(35), a zis el(36): “O, Moise! Voieºti tu sã mã ucizi pe mine,
aºa cum ai ucis ieri un suflet? Tu nu voieºti decât sã fii un tiran pe
pãmânt ºi nu voieºti sã fii dintre cei împãciuitori!”
20. ªi a venit un bãrbat de la capãtul cetãþii, alergând, ºi a zis: “O,
Moise! Cârmuitorii pun la cale sã te omoare. Deci fugi [din cetate]! Eu
îþi sunt bun sfãtuitor!”
21. ªi a ieºit din ea, aºteptând cu fricã(37). A zis el: “Doamne, mântu-
ieºte-mã pe mine de neamul de nelegiuiþi!”
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38) Cetatea lui ªuayb.
39) Aici, drumul fãrã obstacole, care sã-l conducã la salvare.
40) Izvorul unde erau adãpate vitele.
41) Întrucât nu puteau ajunge la izvor, din pricina pãstorilor mai puternici decât

ele.
42) ªi nu poate sã iasã el cu vitele ºi sã le aducã la locul de adãpat.
43) Turma lor (N.T.)
44) I-a povestit tot ceea ce i s-a întâmplat pânã ce a fost nevoit sã fugã din

Egipt.
45) Ai pãrãsit pãmântul lor ºi ei nu au nici o putere pe pãmântul nostru.
46) Rãmâne la alegerea ta.
47) Printre cei care îºi respectã promisiunile fãcute ºi se vor purta bine cu tine.
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22. ªi când s-a îndreptat cãtre Madyan(38), a zis el: “Poate cã Domnul
meu mã va cãlãuzi pe drumul cel drept!”(39)

23. ªi când a ajuns la apa de la Madyan(40), a gãsit acolo o mulþime
de oameni care adãpau [vitele]. ªi în afarã de ei, a gãsit el ºi douã
femei care-ºi þineau departe [turma lor](41). ªi le-a întrebat el: “Care
este necazul vostru?” Au rãspuns ele: “Noi nu vom putea sã adãpãm
pânã ce nu s-au dus pãstorii, iar tatãl nostru este tare bãtrân!”(42)

24. ªi a adãpat pentru ele(43), apoi s-a întors la umbrã ºi a zis:
“Doamne, eu am mare nevoie de binele pe care îl faci sã coboare
asupra mea!”
25. Apoi a venit la el una dintre cele douã [copile], mergând cu
sfialã, ºi i-a zis: “Tatãl meu te cheamã sã-þi dea o rãsplatã pentru cã
ne-ai adãpat nouã [turma]". ªi când a venit [Moise] la el ºi i-a istorisit
povestea(44), i-a zis: “Nu te teme, cãci ai scãpat de neamul de nele-
giuiþi!”(45)

26. A zis una dintre ele: “Tatã, ia-l cu simbrie, cãci cel mai bun pe
care-l poþi lua cu simbrie este cel puternic ºi vrednic de încredere!”
27. I-a zis lui: “Eu voiesc sã-þi dau de nevastã una din aceste douã
copile ale mele, cu condiþia sã mã slujeºti opt ani. Iar de vei împlini
zece, aceasta este de la tine(46), cãci eu nu voiesc sã te împovãrez, ci
mã vei afla pe mine - dacã va voi Allah - printre fãcãtorii de bine”(47).
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48) Moise.
49) Ne-am înþeles ºi vom respecta înþelegerea fãcutã amândoi.
50) Dacã voi cere ceva în plus, pentru timpul peste termenul de opt ani, sau

dacã voi pleca împreunã cu familia, înainte de împlinirea a zece ani.
51) Martor pãzitor.
52) În legãturã cu drumul rãtãcit.
53) Nu ai de ce sã te temi.
54) Minunile cu toiagul ºi cu mâna.
55) Moise.
56) Mai elocvent decât mine.
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28. A zis(48): “Aºa sã fie între tine ºi mine!(49) ªi oricare dintre cele
douã termene le voi împlini, nu va fi nedreptate asupra mea(50). Iar
Allah ne este Chezaº(51) pentru ceea ce vorbim!”
29. Când Moise a împlinit termenul ºi a purces cu familia sa, a zãrit
un foc dinspre Munte ºi a zis familiei sale: “Rãmâneþi aici! Eu vãd un
foc. Poate cã o sã vã aduc o veste de la el(52) sau un tãciune din foc,
ca sã vã încãlziþi!”

30. ªi când a ajuns la el, a fost strigat din partea dreaptã a vãii,
dinspre pomul din locul binecuvântat: “O, Moise! Eu sunt Allah,
Stãpânul lumilor!

31. Aruncã toiagul tãu! ªi când l-a vãzut miºcându-se ca un ºarpe, s-a
întors ºi a luat-o la fugã, fãrã sã se mai uite înapoi. “O, Moise!
Apropie-te ºi nu te teme, cãci tu eºti dintre cei aflaþi în siguranþã!(53)

32. Vârã-þi mâna prin deschizãtura cãmãºii tale ºi ea va ieºi albã,
neatinsã de nici un rãu! ªi strânge braþul cãtre tine pentru ca sã nu-þi
fie fricã! Acestea sunt(54) douã semne de la Domnul tãu pentru Faraon
ºi pentru dregãtorii lui. Ei sunt un neam de nelegiuiþi!”
33. A zis(55): “Doamne, eu am ucis un suflet de-al lor ºi mã tem ca ei
sã nu mã ucidã!
34. Însã fratele meu Aaron este mai limpede decât mine la limbã(56).
Trimite-l cu mine spre ajutor, ca sã adevereascã spusele mele, cãci
mã tem sã nu mã socoteascã mincinos!”
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57) Pentru a vã pricinui vreun rãu.
58) Minunile.
59) Sã se fi întâmplat în vremea lor.
60) Paradisul.
61) Fã cãrãmidã arsã.
62) Un palat înalt.
63) Pe Moise.
64) I-am înecat în mare.
65) ªi alungaþi, ei fiind blestemaþi de toatã lumea care aude de nelegiuirile lor.
66) Tora.
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35. A zis [Allah]: “Vom întãri braþul tãu, [trimiþându-l ºi pe] fratele tãu
ºi vã vom da vouã putere, astfel încât ei sã nu ajungã la voi(57). Cu
semnele Noastre veþi fi voi ºi cei care vã urmeazã pe voi biruitori”.
36. ªi când a venit Moise la ei cu semnele(58) Noastre desluºite, au zis
ei: “Aceasta nu este decât fermecãturã nãscocitã! Noi n-am auzit de
aceasta la strãmoºii noºtri cei mai vechi!”(59)

37. Moise a zis: “Domnul meu ºtie mai bine cine a venit cu
îndreptare de la El ºi a cui va fi Casa cea de veci!(60) Nelegiuiþii nicicum
nu vor izbândi!”
38. A zis Faraon: “O, dregãtori ai mei! Eu nu ºtiu altã divinitate pentru
voi, afarã de mine! O, Haman! Arde pentru mine lut(61) ºi înalþã-mi mie
un turn(62)! Poate astfel voi ajunge eu la Domnul lui Moise, pe care eu îl
socotesc dintre mincinoºi!”(63)

39. ªi s-au purtat el ºi oºtenii lui cu semeþie pe pãmânt, pe nedrept,
ºi ºi-au închipuit ei cã nu vor fi întorºi la Noi.
40. Însã Noi i-am prins pe el ºi pe oºtenii lui ºi i-am aruncat pe ei în
mare(64). Priveºte, deci, care este sfârºitul nelegiuiþilor!
41. ªi i-am fãcut Noi cãlãuzitori cãtre Foc, iar în Ziua Învierii nu vor fi
ei ajutaþi.
42. ªi am fãcut Noi sã-i urmãreascã în aceastã lume un blestem, iar
în Ziua Învierii vor fi ei ruºinaþi(65).
43. ªi i-am dat Noi lui Moise Cartea(66) - dupã ce am nimicit
neamurile de mai înainte - ca dovezi limpezi pentru oameni, cãlãuzire
ºi îndurare, pentru ca ei sã ia aminte.



512

67) O, Muhammed!
68) Tora.
69) Între vremea lui Moise ºi vremea ta.
70) Când l-am chemat pe Moise.
71) Cã te-am trimis pe tine cu Coranul.
72) Pedeapsã.
73) Din necredinþã ºi stricãciune.
74) Adicã minuni, cum a fost schimbarea toiagului în ºarpe, despicarea mãrii

etc.
75) Tora ºi Coranul, conform cu unele interpretãri; Moise ºi Aaron, dupã alte inter-

pretãri.
76) Celor care tãgãduiesc.
77) Decât Tora ºi Coranul.
78) Când spuneþi cã ele sunt farmece.
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44. Tu(67) nu ai fost pe coasta de apus, când i-am dat lui Moise po-
runca(68), ºi nici n-ai fost printre martori.
45. Însã Noi am fãcut sã se iveascã generaþii(69) ºi vremea care s-a
scurs peste ele a fost lungã. Tu nu ai locuit printre oamenii din
Madyan ca sã reciþi [neamului tãu] versetele Noastre, dar Noi te-am
trimis pe [tine ca] mesager.
46. Tu nu ai fost nici la coasta Muntelui Tor, când Noi am strigat(70),
dar [Noi þi-am revelat], ca o îndurare de la Domnul tãu, pentru ca tu
sã îndemni un neam cãrora nu le-a venit un prevenitor mai înainte de
tine, pentru ca ei sã ia aminte(71).
47. [Noi trimitem mesageri] pentru ca, dacã se abate asupra lor o
nenorocire(72), pentru ceea ce au fãcut mâinile lor mai înainte(73), sã
nu zicã ei: “Doamne, de ce nu ai trimis Tu un profet la noi, ca sã
urmãm semnele Tale ºi sã fim noi printre dreptcredincioºi?”
48. Dar când le-a venit lor Adevãrul din partea Noastrã, au zis ei:
“Dacã mãcar i s-ar fi trimis ºi lui asemenea cu ceea ce i-a fost trimis lui
Moise!”(74) Dar oare nu au tãgãduit ei ceea ce i s-a trimis lui Moise
mai înainte? Zic ei: “Douã fermecãtorii(75) care se ajutã una pe alta!”
ªi mai zic: “Noi nu credem în nici una!”
49. Spune(76): “Aduceþi voi o carte de la Allah mai bunã pentru
cãlãuzire decât acestea douã(77) ºi eu o voi urma, dacã voi veþi fi întru
adevãr!”(78)
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79) Aducând aceastã Carte sau urmându-le pe cele douã existente.
80) Coranul.
81) Fãgãduinþe ºi ameninþãri, povestiri ºi parabole, dupã cum au impus înþelep-

ciunea ºi împrejurãrile.
82) De Coran.
83) Acest verset face aluzie la oamenii Cãrþii care au îmbrãþiºat Islamul.
84) Coranul.
85) Încã înainte de revelarea Coranului erau supuºi lui Allah Cel Unic, aºa

încât unii creºtini din Mekka au îmbrãþiºat Islamul înainte de higera - migrarea Pro-
fetului la Medina, iar la Medina s-au convertit la Islam unii iudei. De notat cã toate
versetele din aceastã surã au fost revelate înainte de higera, cu excepþia
versetelor 52-55, care i-au fost revelate lui Muhammed dupã higera.

86) Cei menþionaþi în cele douã versete anterioare, adicã iudeii ºi creºtinii
care au îmbrãþiºat Islamul ºi care vor primi o rãsplatã dublã pentru cã au crezut
atât în cãrþile lor cât ºi în Coran.

87) Formulã de salut rostitã ca semn al îndepãrtãrii de cei ignoranþi care
rostesc astfel de vorbe.

88) Nu dorim împrietenirea cu ei sau sã ne certãm cu ei.
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50. Iar de nu-þi vor rãspunde(79), sã ºtii cã ei urmeazã doar poftele
lor! ªi cine este mai rãtãcit decât acela care urmeazã poftei sale fãrã
o cãlãuzire de la Allah? Allah nu cãlãuzeºte neamul de nelegiuiþi.
51. Noi am fãcut sã ajungã la ei Cuvântul(80) [în fragmente trimise
unul dupã altul](81), pentru ca ei sã ia aminte.
52. Aceia cãrora Noi le-am dat Cartea mai înainte de el(82), aceia
cred în el(83);
53. ªi când li se recitã lor(84) zic ei: “Noi credem în el. Acesta este
Adevãrul de la Domnul nostru. ªi noi am fost supuºi [lui Allah] înainte
de [venirea] lui”(85);
54. Aceºtia(86) vor fi dãruiþi cu rãsplatã de douã ori, pentru cã ei sunt
statornici ºi pentru cã ei resping fapta rea prin fapta bunã ºi fac
milostenie din cele cu care i-am înzestrat,
55. Iar când aud ei vorbele grele se îndepãrteazã de ele ºi zic: “Noi
avem parte de faptele noastre ºi voi aveþi parte de faptele voastre!
Pacea asupra voastrã!(87) Noi nu-i cãutãm pe cei proºti!”(88).
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89) Tu, Muhammed, nu poþi sã-i aduci la Islam pe toþi pe care ai voi sã-i aduci.
90) Când i-a sosit sorocul lui Abu Talib, Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecu-

vânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a zis lui: Spune, unchiule: “Nu este alt dumnezeu în
afarã de Allah! ºi eu voi face mãrturie despre aceasta pentru tine în Ziua Învierii”.
Iar Abu Talib i-a rãspuns: "Dacã cei din neamul Qurayº nu m-ar ocãrî, zicând cã
teama m-a împins la aceasta, þi-aº aduce bucurie în suflet spunând ceea ce
doreºti". Atunci Allah a revelat acest verset.

91) Din Mekka.
92) Cãci pe ei nu i-a mai urmat nimeni.
93) Cea mai importantã ºi cea mai mare aºezare dintre ele, de obicei un oraº

de care depind satele din jur ºi în care se aflã reºedinþa cârmuitorilor urmaþi.
94) Datoritã credinþei ºi faptelor sale bune.
95) Aduºi de cãtre îngeri pentru judecatã ºi pedeapsa Infernului.
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56. Tu, [Muhammed], nu cãlãuzeºti pe cine-þi place(89), ci Allah
cãlãuzeºte pe cine voieºte ºi El îi cunoaºte mai bine pe cei ce se lasã
cãlãuziþi.(90)

57. ªi ei zic: “Dacã am urma cãlãuzirea cea bunã împreunã cu tine,
am fi noi smulºi din pãmântul nostru!”(91) Dar oare nu le-am stabilit Noi
un loc sacru ºi sigur, în care se aduc roade de toate soiurile, spre folos
din partea Noastrã? Însã cei mai mulþi dintre ei nu ºtiu.
58. ªi câte cetãþi am nimicit Noi, dupã ce s-au semeþit în viaþa lor! ªi
iatã casele care nu au mai fost locuite dupã ei decât de puþini ºi Noi
suntem moºtenitorii [lor](92).
59. Însã Domnul tãu nu nimiceºte cetãþile mai înainte de a fi trimis un
mesager la mama lor(93), care sã le citeascã versetele Noastre. ªi Noi
nu am fãcut sã piarã cetãþile decât dacã locuitorii lor au fost nelegiuiþi.
60. ªi tot ceea ce vi s-a dat vouã dintre lucruri este numai plãcere
trecãtoare a acestei vieþi ºi podoabã a ei, pe când ceea ce este la
Allah este mai bun ºi este veºnic. Voi nu pricepeþi?
61. Oare acela cãruia i-am fãcut Noi frumoasã fãgãduinþã(94), pe care
el o primeºte, este la fel ca acela cãruia Noi i-am dãruit bucuriile vieþii
lumeºti ºi care în Ziua Învierii se va afla printre cei aduºi [pentru
pedeapsã]?”(95)

62. ªi în Ziua când El îi va chema, le va zice: “Unde sunt aceia
despre care aþi pretins cã ar fi asociaþii Mei?”
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63. [Atunci] vor zice aceia împotriva cãrora se va rosti cuvântul:
“Doamne, aceºtia sunt cei pe care i-am dus în rãtãcire. ªi i-am dus pe
ei în rãtãcire, precum ºi noi am fost în rãtãcire. Însã noi ne
dezvinovãþim înaintea Ta(96). Ei nu ne-au adorat pe noi”(97).
64. ªi se va spune [atunci]: “Chemaþi-i pe asociaþii voºtri!”(98) ªi ei îi
vor chema, dar nu le vor rãspunde. ªi ei vor vedea chinul ºi atunci vor
dori ei sã fi fost bine cãlãuziþi(99).
65. ªi în Ziua Aceea, El îi va chema ºi le va zice: “Ce le-aþi rãspuns
voi trimiºilor?”(100)

66. Dar în Ziua Aceea dovezile lor vor fi oarbe pentru ei ºi ei nu se
vor putea întreba unul pe altul(101).
67. Însã aceia care s-au cãit(102), au crezut ºi au fãcut bine, aceia vor
fi printre cei care izbândesc.
68. ªi Domnul tãu creeazã ceea ce voieºte ºi alege, însã ei nu vor
avea alegere(103). Mãrire lui Allah! El este mai presus de ceea ce-I
asociazã Lui!(104)

69. ªi Domnul tãu ºtie ceea ce ascund piepturile lor(105) ºi ceea ce ele
fac deschis(106).
70. ªi El este Allah. Nu existã altã divinitate în afarã de El! A Lui este
lauda atât în aceastã lume cât ºi în Lumea de Apoi ºi la El este judecata
ºi la El veþi fi aduºi înapoi!(107)

96) Ne dezvinovãþim pentru necredinþã ºi pãcate.
97) Ci au crezut în dorinþele ºi poftele lor.
98) Ca sã mijloceascã pentru voi.
99) Pentru a fi salvaþi de pedeapsa cea mare.
100) Care v-au chemat sã urmaþi calea cea bunã.
101) Despre rãspuns, din pricina spaimei sau a imposibilitãþii de a mai

rãspunde sau de a vorbi.
102) Pentru cã au fost idolatri.
103) Ci numai Allah îi va alege pe profeþi.
104) De idolii ºi semenii lor pe care i-au nãscocit ºi care nu au capacitatea

de a alege.
105) Viclenia ºi vrajba pe care o nutresc piepturile lor.
106) Vorbe ºi fapte vãdite.
107) Pentru judecatã, dupã înviere.
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108) În Ziua de Apoi.
109) Acesta va fi profetul comunitãþii respective.
110) Fiecãreia din aceste comunitãþi.
111) Qarun este identificat cu Core din Biblie.
112) Acest verset îi invitã pe drept-credincioºi sã ia din viaþã ceea ce este bun

ºi ceea ce îi înalþã, fãrã a manifesta o pietate exageratã.
113) Priceperea de a face comerþ ºi de a agonisi.
114) Înainte de a fi nimiciþi, pentru cã Allah le ºtie pe toate.
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71. Spune: “Ce credeþi voi? Dacã Allah ar aºterne peste voi o noapte
nesfârºitã pânã în Ziua Învierii, care dumnezeu afarã de Allah v-ar
aduce vouã o luminã? Oare voi nu auziþi?”
72. Spune: “Ce credeþi voi! Dacã Allah ar aºterne peste voi o zi
nesfârºitã pânã în Ziua Învierii, care dumnezeu afarã de Allah v-ar
aduce vouã o noapte ca sã vã odihniþi în timpul ei? Oare voi nu
vedeþi?
73. Prin îndurarea Sa, El v-a fãcut noaptea ºi ziua, ca sã vã odihniþi ºi
ca sã cãutaþi mila Lui. Poate cã voi veþi fi mulþumitori.
74. [ªi adu-þi aminte] Ziua când El îi va chema ºi va zice(108): “Unde
sunt aceia despre care aþi pretins cã ar fi asociaþii Mei?”
75. ªi vom scoate Noi din fiecare comunitate un martor(109) ºi vom
zice(110): “Aduceþi dovada voastrã!” ªi vor ºti ei cã Adevãrul este la
Allah ºi cã s-au îndepãrtat de ei acelea pe care ei le-au plãsmuit.
76. Qarun(111) a fost din neamul lui Moise, însã el s-a rãzvrãtit
împotriva lor. ªi i-am dat Noi atâtea comori, încât numai cheile lui
apãsau greu asupra unei cete de [bãrbaþi] vânjoºi. ªi când i-a zis lui
neamul sãu: “Nu te semeþi, fiindcã Allah nu-i iubeºte pe cei care se
semeþesc,
77. Ci cautã cu ceea ce þi-a dãruit Allah Casa cea veºnicã! ªi nu uita
partea ta din aceastã viaþã!(112) ªi fã bine, aºa dupã cum ºi Allah þi-a
fãcut þie bine! ªi nu umbla dupã stricãciune pe pãmânt, fiindcã Allah
nu-i iubeºte pe cei care fac stricãciune",
78. A zis el: “Mie mi s-a dat ceea ce am numai pentru ºtiinþa pe care
eu o stãpânesc!”(113) Oare el nu ºtia cã Allah a nimicit înainte de el
dintre neamuri pe cine era mai puternic decât el ºi adunase mai multe
bunuri? Iar nelegiuiþii nu sunt întrebaþi pentru pãcatele lor!(114)
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115) Core.
116) Decât ceea ce doriþi voi.
117) Care-ºi stãpânesc lucrurile ºi nu aleargã dupã bogãþiile ºi podoabele

acestei lumi.
118) Pentru îndepãrtarea pedepsei de la el.
119) Dã din belºug.
120) Îl reduce.
121) Aºa cum l-a înghiþit pe el.
122) De Allah.
123) Þi l-a revelat ºi þi-a prescris sã te cãlãuzeºti dupã el ºi sã-l transmiþi

celorlalþi oameni.
124) Interpretãri diferite: Mekka, imediat ce vei fi victorios; locul cel promis,

dupã moarte.
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79. ªi a ieºit el(115) dinaintea neamului sãu cu toatã podoaba sa. Cei
care voiau viaþa lumeascã au zis atunci: “O, de-am avea ºi noi
asemenea cu ceea ce i s-a dat lui Qarun! El este [un om] cu mare
noroc!”
80. Însã aceia cãrora le-a fost dãruitã ºtiinþa au zis: “Vai vouã!
Rãsplata lui Allah este mai bunã(116) pentru aceia care cred ºi
sãvârºesc fapte bune!” Însã ea [rãsplata] nu va fi primitã decât de
cãtre cei statornici(117).
81 . Noi am fãcut ca pãmântul sã-l înghitã pe el ºi casa lui ºi nu a
avut el nici o ceatã care sã-l sprijine împotriva lui Allah(118) ºi nu a fost
el dintre cei în stare sã se ajute pe ei înºiºi.
82. ªi cei care doriserã ieri sã fie în locul lui au zis în dimineaþa
urmãtoare: “Vai! Într-adevãr Allah mãreºte câºtigul(119) aceluia care
voieºte El dintre robii Sãi sau îl micºoreazã(120). Dacã Allah nu ar fi
fost milostiv cu noi, ar fi [lãsat pãmântul] sã ne înghitã(121) ºi pe noi.
Vai! Într-adevãr necredincioºii nu izbândesc!”
83. Aceastã Casã de Veci o facem Noi pentru aceia care nu voiesc
falã pe pãmânt, nici stricãciune. Iar sfârºitul [bun] este al acelora care
au fricã(122).
84. Cel ce vine cu faptã bunã va avea parte de ceva ºi mai bun decât
ea, iar cel ce vine cu faptã rea [sã ºtie cã] cei care sãvârºesc fapte
rele nu vor fi rãsplãtiþi decât dupã ceea ce au sãvârºit.
85. Acela care þi-a prescris Coranul(123) te va aduce înapoi la locul unde
[tu vrei] sã te întorci(124). Spune: “Domnul meu ºtie mai bine cine vine
cu cãlãuzirea ºi cine este în rãtãcire rãzveditã!”
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86. Tu nu nãdãjduiai(125) sã þi se aducã þie Cartea, decât ca o îndurare
de la Domnul tãu. Aºadar, nu fi niciodatã un ajutor pentru necre-
dincioºi!
87. ªi ei sã nu te abatã de la versetele lui Allah(126), dupã ce ele þi-au
fost trimise þie, ºi cheamã la Domnul tãu(127) ºi nu fi tu dintre politeiºti!
88. ªi nu chema alãturi de Allah alt dumnezeu, cãci nu existã altã
divinitate în afarã de El! Totul va pieri în afarã de Chipul Sãu. La El
este judecata ºi la El veþi fi aduºi înapoi!(128)

125) Nu îþi închipuiai înainte de a-þi fi revelat.
126) Sã nu te abatã ºi sã nu te împiedice idolatrii de la recitarea versetelor

lui Allah ºi de la transmiterea lor.
127) Cheamã la adorarea exclusivã a Lui.
128) Pentru judecatã, în Ziua de Apoi.
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1) În traducere “Sura pãianjenului”, dupã versetul 41.
2) Vezi 2:1.
3) Pentru a fi deosebit cel rãu de cel bun dintre ei.
4) Dintre aderenþii profeþilor.
5) În Paradis, unde Îl vor vedea ºi vor avea parte de generozitatea Lui.
6) Adicã Ziua Învierii ºi rãsplãþii.
7) Cel care luptã cu sine ºi cu poftele sale.
8) Se vor strãdui sã te determine sã fii politeist.
9) Sa’d ben abi Waqqas a zis: Am fost un om cu mult respect faþã de mama

mea, dar când am îmbrãþiºat Islamul, ea a zis: Ce este religia aceasta care a fost
nãscocitã, Sa’d? Pãrãseºte aceastã religie sau eu n-o sã mai mãnânc ºi n-o sã mai

29 • SURAT AL-’ANKABUT

29    SURAT AL-'ANKABUT(1)

(Mekkanã [85]; 69 versete)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Mim(2).
2. Oare socotesc oamenii cã vor fi lãsaþi [în pace], dacã vor spune
“Noi credem!”, ºi cã ei nu vor fi încercaþi?(3)

3. Noi i-am încercat pe cei de dinaintea lor(4) ºi Allah îi cunoaºte pe
cei care spun adevãrul ºi îi cunoaºte pe cei care mint [în privinþa
credinþei].
4. Sau socotesc cei care sãvârºesc fapte rele cã vor putea scãpa de
Noi? Ce rãu judecã ei!
5. Aceia care nãdãjduiesc în rãsplata bunã la întâlnirea cu Allah(5) [sã
ºtie cã] termenul lui Allah(6) va veni. El este Cel care Aude Totul [ºi
este] Atoateºtiutor [As-Sami', Al-'Alim].
6. ªi cel care se luptã(7) nu se luptã decât pentru sine, cãci Allah este
mult prea înstãrit ca sã aibã nevoie de lume.
7. Cât despre aceia care cred ºi sãvârºesc fapte bune, Noi îi vom
ierta pe ei pentru faptele lor rele ºi-i vom rãsplãti pe ei pentru faptele
cele mai bune pe care le-au sãvârºit.
8. L-am îndemnat pe om sã se poarte cu pãrinþii sãi frumos. Însã
dacã ei se vor lupta cu tine pentru ca sã-Mi faci Mie ca asociat(8) ceva
despre care tu nu ai ºtiinþã, nu le da lor ascultare!(9) La Mine este
întoarcerea voastrã, iar Eu vã voi vesti ceea ce aþi fãcut.
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beau picãturã de apã pânã o sã mor ºi tu o sã fii învinuit de moartea mea ºi þi se
va zice “Cel care ºi-a ucis mama!”. I-am rãspuns ei: Nu face aºa ceva, mamã, cãci
eu nu voi pãrãsi religia mea niciodatã, pentru nimic în lume! Apoi a zis el: ªi a
stat ea o zi ºi o noapte fãrã sã mãnânce nimic ºi a ajuns istovitã. ªi a mai stat o
zi ºi o noapte fãrã sã mãnânce nimic. ªi când am vãzut asta, i-am zis: Jur pe
Allah, mamã, cã dacã ai avea o sutã de suflete care ar ieºi unul dupã altul, eu tot
nu voi pãrãsi religia mea pentru nimic în lume! Dacã vrei, mãnânci, dacã nu vrei,
nu mãnânci! ªi când a vãzut ea aceasta, s-a hotãrât sã mãnânce. ªi Allah a
revelat acest verset.

10) În credinþã ºi, deci, faceþi-ne pe noi pãrtaºi la prãzi!
11) Vom suporta în locul vostru consecinþele faptelor voastre.
12) Adicã poverile pãcatelor pentru ducerea în rãtãcire, împingerea la necre-

dinþã ºi îndepãrtarea de la calea lui Allah.
13) Despre minciunile pe care le-au nãscocit.
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9. ªi pe cei care cred ºi sãvârºesc fapte bune îi vom face Noi sã intre
printre cei buni [în Paradis].
10. Printre oameni sunt [unii] care zic: “Noi credem în Allah”, dar
dacã au ei de suferit pentru Allah, atunci socotesc ei cã încercarea
oamenilor este asemenea cu chinul din partea lui Allah. Dar dacã le
vine lor biruinþa de la Domnul tãu, atunci zic ei: “Noi am fost cu
voi!”(10) Dar oare nu este Allah Cel care ºtie cel mai bine ce se aflã în
piepturile tuturor lumilor?
11. Allah îi cunoaºte prea bine pe cei care cred, dupã cum la fel de
bine îi cunoaºte  ºi pe cei fãþarnici.
12. ªi cei care nu cred le zic acelora care cred: “Urmaþi calea
noastrã, iar noi vom purta pãcatele voastre!”(11) Însã ei nu vor purta
nimic din pãcatele lor, cãci ei sunt mincinoºi.
13. Ci ei vor purta poverile lor ºi alte poveri împreunã cu poverile
lor(12), iar în Ziua Învierii vor fi ei întrebaþi despre ceea ce au
nãscocit(13).
14. ªi Noi l-am trimis pe Noe la neamul sãu ºi a rãmas printre ei o
mie de ani fãrã cincizeci de ani. ªi i-a apucat pe ei potopul, pentru cã
au fost nelegiuiþi.
15. ªi i-am mântuit Noi pe el ºi pe locuitorii corabiei ºi am fãcut Noi
[aceastã întâmplare] un semn pentru lumi.
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14) Adu-þi aminte, Muhammed, de Avraam.
15) Adicã idolii voºtri pe care-i adoraþi.
16) Cuvintele le sunt adresate idolatrilor din tribul Qurayº.
17) În Ziua Învierii, când se vor ridica din morminte.
18) Dintre aceia care tãgãduiesc Învierea.
19) Cu cei care cred în Ziua Învierii.
20) ªi sã scãpaþi de pedeapsa Lui.
21) Care sã vã apere.
22) Adicã al neamului lui Avraam, la a cãrui istorie se revine.
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16. [ªi adu-þi aminte] ºi de Avraam(14), când a zis neamului sãu:
“Adoraþi-L pe Allah ºi fiþi cu fricã de El! Aceasta este mai bine pentru
voi, dacã voi ºtiþi!”
17. Însã voi adoraþi în locul lui Allah niºte idoli ºi nãscociþi minciunã.
Aceia în care credeþi voi(15) în locul lui Allah nu pot avea nici un mijloc
pentru hrãnirea voastrã. Cãutaþi hrana voastrã la Allah, adoraþi-L pe
El ºi aduceþi-I Lui mulþumire, cãci la El veþi fi întorºi!
18. Iar dacã voi învinuiþi de minciunã(16), [sã ºtiþi cã] ºi alte comunitãþi
au învinuit de minciunã înainte de voi, iar trimisului nu-i revine decât
transmiterea limpede!
19. Oare nu au vãzut ei cum începe Allah creaþia prima oarã ºi cum o
va face pe ea apoi din nou? Acesta este [un lucru] uºor pentru Allah.
20. Spune: “Umblaþi pe pãmânt ºi vedeþi cum [Allah] a început
creaþia! Tot astfel va crea Allah fãpturile din nou(17), cãci Allah este
peste toate cu putere.
21. El osândeºte pe cine voieºte El(18) ºi este îndurãtor cu cine voieºte
El(19) ºi la El veþi fi aduºi înapoi.
22. ªi nu puteþi voi  sã scãpaþi de puterea Lui(20) nici pe pãmânt ºi
nici în cer ºi voi nu aveþi în afarã de Allah nici aliat ºi nici sprijinitor(21).
23. Iar aceia care nu cred în semnele lui Allah ºi în întâlnirea cu El,
aceia nu pot nãdãjdui în îndurarea Mea ºi aceia vor avea parte de
osândã dureroasã”.
24. ªi nu a fost rãspunsul neamului sãu(22) decât cã ei au zis:
“Omorâþi-l sau ardeþi-l în foc!”, însã Allah l-a mântuit de la foc. Întru
aceasta sunt semne pentru un neam de oameni care cred.
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23) A zis Avraam dupã ce Allah l-a salvat din foc.
24) A crezut în chemarea lui Avraam nepotul sãu Lot.
25) Pãrãsesc neamul meu ºi mã duc acolo unde mi-a poruncit Domnul meu (în

ªam).
26) Cãrþile sfinte: Tora, Evanghelia, Psalmii ºi Coranul.
27) Întrucât ea este împotriva firii.
28) Pentru a-i jefui pe trecãtori.
29) Tot ceea  ce este respins de firea normalã ºi de legile divine.
30) Lot.
31) Îngerii trimiºi pentru a-l ajuta pe Lot ºi pentru a-l vesti despre nimicirea

neamului sãu.
32) A naºterii lui Isaac ºi a fiului sãu Iacob.
33) Lui Avraam.
34) Sodoma, cetatea lui Lot.
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25. ªi a zis(23): “Voi aþi luat în locul lui Allah idoli pentru ca sã vã
apropiaþi între voi în viaþa lumeascã, dar în Ziua de Apoi vã veþi
lepãda unul de altul ºi vã veþi blestema unul pe altul, iar sãlaºul vostru
va fi Focul ºi nu veþi avea voi sprijinitori”.
26. A crezut în el Lot(24), care a zis: “Eu purced cãtre Domnul meu(25).
El este Cel Puternic [ºi] Înþelept” [Al-'Aziz, Al-Hakim].
27. ªi Noi i-am dãruit lui [Avraam] pe Isaac ºi pe Iacob, am dãruit
urmaºilor sãi profeþia ºi Cartea(26) ºi i-am dat lui rãsplata [cuvenitã] în
aceastã lume, iar în Lumea de Apoi se va afla el printre cei drepþi.
28. [ªi adu-þi aminte] când a zis Lot neamului sãu: “Voi sãvârºiþi faptã
ruºinoasã, pe care nu a mai sãvârºit-o nimeni din toate lumile mai
înainte de voi!(27)

29. Oare voi vã apropiaþi de bãrbaþi ºi pândiþi la drum(28) ºi în
adunarea voastrã sãvârºiþi faptã urâtã?”(29) Rãspunsul neamului sãu nu
a fost altul decât cã ei au spus: “Fã sã ne vinã osânda lui Allah, dacã
tu eºti dintre cei care spun adevãrul!”
30. A zis el(30): “Doamne, ajutã-mã împotriva neamului de stricãtori!”
31. ªi când au venit trimiºii(31) Noºtri la Avraam cu vestea cea
bunã(32), i-au zis(33): “Noi venim sã nimicim pe locuitorii acestei
cetãþi(34), cãci locuitorii ei sunt nelegiuiþi!”



523

35) Avraam.
36) Adicã îngerii, dupã ce s-au despãrþit de Avraam.
37) De teamã cã bãrbaþii din cetatea sa vor atenta la ei.
38) De pedeapsa care îi va lovi pe ei.
39) Peste neamul lui Lot.
40) O pildã.
41) Cu speranþa cã veþi obþine rãsplata în aceastã Zi.
42) Prin înºelarea oamenilor la mãsurã ºi la cântar ºi prin sãvârºirea de tâlhãrii.
43) Ruinele caselor lor de odinioarã.
44) De pedeapsa lui Allah.
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32. El a zis(35): “Dar în ea se aflã Lot!” ªi au rãspuns ei: “Noi ºtim
mai bine cine se aflã în ea! Pe el împreunã cu familia lui îi vom
mântui, afarã de muierea lui care va fi printre cei ce vor pieri”.
33. ªi când au venit trimiºii Noºtri la Lot(36), el a fost îndurerat pentru
ei(37) ºi nu s-a simþit în stare sã-i ajute, însã ei au zis: “Nu te teme ºi nu
fi mâhnit!... Noi te vom mântui pe tine împreunã cu familia ta(38),
afarã de muierea ta care va fi printre cei ce vor pieri.
34. Noi vom pogorî asupra locuitorilor din aceastã cetate(39) pedeapsã
asprã din cer, pentru cã ei sunt nelegiuiþi”.
35. ªi Noi am fãcut din aceasta un semn(40) limpede pentru un neam
de oameni care pricep.
36. ªi la [neamul din] Madyan [l-am trimis Noi] pe fratele lor ªuayb,
care le-a zis: “O, neam al meu! Adoraþi-L pe Allah! ªi nãdãjduiþi voi în
rãsplata din Ziua de Apoi(41) ºi nu pricinuiþi stricãciune pe pãmânt!”(42)

37. Însã ei l-au socotit mincinos ºi i-a lovit pe ei cutremurul ºi au
cãzut [morþi], cu faþa în jos, în casele lor.
38. [Tot astfel i-am nimicit ºi pe cei din neamurile] ’Ad ºi Thamud ºi vã
este vouã limpede din casele lor(43). ªeitan le-a împodobit faptele lor ºi
i-a împiedicat pe ei de la drum, cu toate cã ei fuseserã în stare sã
vadã limpede [cã ei urmeazã calea rãtãcirii].
39. [ªi i-am nimicit Noi] pe Qarun, pe Faraon ºi pe Haman. A venit
Moise la ei cu semne limpezi, însã s-au purtat cu semeþie pe pãmânt
ºi nu au scãpat nici ei(44).
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45) Neamul lui Lot.
46) Neamul Thamud.
47) Core.
48) Neamurile lui Noe ºi Faraon împreunã cu oastea sa.
49) Închipuindu-ºi cã ea îl poate apãra de cãldurã ºi de frig.
50) Pentru cã ea nu suportã sã fie atinsã nici de cele mai mici vietãþi ºi de

cele mai uºoare vânturi ºi nu-l poate apãra de cãldurã sau de frig.
51) Adicã pilda cu pãianjenul ºi altele asemãnãtoare ei.
52) Pentru a-i ajuta sã înþeleagã.
53) Oprit de legi ºi de mintea sãnãtoasã; cum ar fi uciderea, pervertirea etc.
54) Cu blândeþe ºi cu rãbdare. Allah le porunceºte dreptcredincioºilor sã nu dis-

cute cu iudeii ºi cu creºtinii decât frumos, încercând sã-i cheme pe ei la Adevãr,
sã-i ajute sã înþeleagã Islamul ºi sã-i convingã de el, afarã de aceia care luptã
împotriva Islamului ºi comunitãþii sale.
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40. Pe fiecare l-am pedepsit Noi dupã pãcatul lui: printre ei se aflã
acela asupra cãruia am trimis vijelie cu pietre(45); printre ei se aflã
acela pe care l-a lovit strigãtul(46); printre ei se aflã acela pe care Noi
am fãcut sã-l înghitã pãmântul(47); printre ei se aflã acela pe care Noi
l-am înecat(48). ªi nu Allah a fost nedrept cu ei, ci ei au fost nedrepþi
faþã de ei înºiºi.
41. Pilda acelora care au luat ocrotitori în locul lui Allah este ca pilda
pãianjenului care ºi-a fãcut o casã(49); dar cea mai slabã casã este casa
pãianjenului(50), dacã ei mãcar ar fi ºtiut!
42. Allah ºtie orice cheamã ei în locul Sãu, cãci El este Cel Puternic
[ºi] Înþelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].
43. ªi aceste pilde(51) Noi le dãm oamenilor(52), dar nu le înþeleg decât
cei pricepuþi.
44. Allah a creat cerurile ºi pãmântul cu [chibzuinþã] adevãratã ºi în
aceasta este un semn pentru cei credincioºi.
45. Recitã ceea ce þi s-a revelat din Carte ºi împlineºte Rugãciunea
[As-Salat]! Rugãciunea [As-Salat] împiedicã de la ceea ce este ruºinos
ºi de la ceea ce este oprit(53). Iar pomenirile lui Allah sunt lucru ºi mai
mare, iar Allah ºtie ce faceþi voi!
46. Nu discutaþi cu oamenii Cãrþii decât în felul cel mai frumos(54),
afarã de aceia dintre ei care sunt nelegiuiþi [cu voi]! ªi spuneþi: “Noi
credem în ceea ce ni s-a trimis nouã ºi vi s-a trimis vouã! Domnul
nostru ºi Domnul vostru este unul singur(55) ºi noi Lui îi suntem supuºi
[musulmani]”.
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55) În sensul de Dumnezeu Unic (Allah).
56) Pentru ca ea sã confirme scripturile anterioare.
57) Cei care au avut Tora ºi Evanghelia ºi au devenit musulmani.
58) Locuitorii Mekkãi.
59) Sau versetele Noastre.
60) Cartea (Coranul).
61) Necredincioºii din Mekka.
62) ªi El le coboarã, dacã voieºte.
63) Eu nu am cãderea decât sã vã previn ºi sã vã transmit Adevãrul cu toatã

claritatea.
64) ªi Lui nu-I este necunoscut nici ceea ce fac eu nici ceea ce faceþi voi.
65) Altceva decât Allah.
66) Ziua Învierii.
67) Aceastã ameninþare s-a confirmat în ziua bãtãliei de la Badr, când

cãpeteniile de la Mekka au fost nimicite.

47. ªi astfel þi-am trimis Noi þie Cartea(56). Iar aceia cãrora Noi le-am
dat Cartea cred în ea(57). ªi printre aceºtia(58) sunt unii care vor crede
în ea ºi numai necredincioºii tãgãduiesc semnele(59) Noastre.
48. ªi tu nu ai citit mai înainte de ea nici o altã carte ºi nici nu ai
scris-o cu dreapta ta [fiindcã era neºtiutor de carte]. Atunci s-ar fi
îndoit cei care tãgãduiesc Adevãrul.
49. Ba ea(60) [constã din] versete învederate în piepturile acelora
cãrora li s-a dat cunoaºterea ºi nu tãgãduiesc versetele Noastre decât
numai cei nelegiuiþi.
50. ªi zic ei(61): “De ce nu i se trimit lui minuni de la Domnul sãu?”
Spune: “Ci minunile sunt numai la Allah(62), iarã eu sunt doar un
Prevenitor limpede”(63).
51. Oare nu le este lor de ajuns cã Noi þi-am trimis þie Cartea care le
este recitatã? Întru aceasta este îndurare ºi pomenire pentru un
neam [de oameni] care vor sã creadã.
52. Spune: “Allah este de ajuns ca martor între mine ºi între voi!(64) El
ºtie ce se aflã în ceruri ºi ce se aflã pe pãmânt. Iar aceia care cred în
deºertãciune(65) ºi nu cred în Allah, aceia sunt cei care pierd”.
53. Ei îþi cer sã grãbeºti osânda. ªi de n-ar fi un termen hotãrât(66),
le-ar veni pedeapsa! ªi fãrã îndoialã cã ea va veni peste ei, pe
neaºteptate(67), fãrã ca ei sã simtã.
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68) Rãsplata faptelor voastre.
69) Îndemnul este adresat celor care nu au avut posibilitatea sã se supunã lui

Allah, sugerându-li-se sã plece în altã þarã, unde vor putea fi mai în siguranþã ºi
mai liniºtiþi pentru a-L adora pe El (Versetul 56 ºi versetele urmãtoare se înþeleg
mai bine în legãturã cu versetele 1-11).

70) Îndemn la adorarea Sa, prin pomenirea morþii ºi întoarcerii la El pentru
judecatã.

71) Din cauzã cã ele sunt prea slabe, nu-ºi pot cãra ºi depozita hrana.
72) Ibn Abbas a spus cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!

- a poruncit dreptcredincioºilor sã plece la Medina, atunci când politeiºtii le-au prici-
nuit necazuri, zicându-le lor: Plecaþi la Medina ºi nu staþi în vecinãtatea nelegiui-
þilor! Însã ei i-au rãspuns: Dar noi nu avem nici case, nici pãmânt acolo, nu avem
pe nimeni care sã ne hrãneascã ºi sã ne dea sã bem apã. Atunci a revelat acest
verset.

73) Pe idolatri.
74) De la adorarea numai a Lui?
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54. Ei îþi cer sã grãbeºti osânda, în vreme ce [ei ºtiu cã] Gheena îi va
împresura pe necredincioºi,
55. Într-o zi, când îi va cuprinde pe ei chinul de deasupra lor ºi de sub
picioarele lor ºi li se va zice lor: “Gustaþi voi ceea ce aþi sãvârºit!”(68)

56. O, robi ai Mei care aþi crezut! Pãmântul Meu este atât de întins!
Adoraþi-Mã pe Mine!(69)

57. Fiecare suflet va gusta moartea. Apoi veþi fi voi aduºi înapoi la
Noi(70).
58. Acelora care cred ºi sãvârºesc fapte bune le vom dãrui Noi
locuinþã în pãrþile de sus ale Raiului, pe sub care curg pâraie ºi veºnic
vor sãlãºlui ei în ele. Minunatã rãsplatã pentru cei ce fac lucruri
[bune],
59. Pentru cei care sunt statornici ºi în Domnul lor se încred!
60. ªi câte vietãþi sunt care nu poartã hrana lor!(71) Allah le hrãneºte
ºi pe ele [ºi vã hrãneºte] ºi pe voi! El este Cel care Aude Totul [ºi]
Atoateºtiutor [As-Sami', Al-'Alim](72).
61. ªi dacã tu îi întrebi(73), cine a creat cerurile ºi pãmântul ºi a supus
Soarele ºi Luna, ei rãspund: “Allah!” Atunci cum de se lasã ei
abãtuþi?(74)

62. Allah dã din belºug cele spre vieþuire cui voieºte El dintre robii
Sãi sau le împuþineazã lor. Allah este a toate ºtiutor.
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75) Uscat, arid.
76) Viaþa omului pe faþa pãmântului, chiar dacã atinge o sutã de ani, nu este

decât o fulgerare trecãtoare în comparaþie cu veºnicia în care omul nu moare,
indiferent dacã aceasta este fericire sau chinuri. ªi ce face omul în aceastã viaþã?
Mãnâncã, bea, se îmbracã ºi se bucurã cu femei. Oare se cuvine ca pentru
aceastã plãcere care este numai de o clipã de joacã ºi amuzament sã sacrifice
omul care pricepe plãcerile cele veºnice din Paradis ºi sã aibã parte de chinurile
veºnice ale Infernului? Viaþa de Apoi este adevãrata viaþã ºi se cuvine ca oamenii
care au minte sã sacrifice pentru plãcerile ei toate plãcerile acestei lumi. Iar de vor
crede ei în Allah ºi vor împlini Legea Lui, vor avea parte de fericire ºi în aceastã
viaþã, pe lângã binecuvântarea veºnicã a lui Allah, care nu are sfârºit.

77) Veºnicã.
78) ªtiind cã numai El îi poate salva de la înec.
79) Binecuvântarea izbãvirii lor ºi câºtigul lor din comerþ.
80) Vor cunoaºte urmarea faptei lor, când vor fi pedepsiþi.
81) Neamul din Mekka.
82) Pretinzând cã El ar avea asociaþi.
83) Profetul sau Coranul.
84) Ca rãsplatã pentru nãscocirile ºi necredinþa lor?
85) Se luptã cu sufletele lor, cu poftele, cu ªeitan ºi cu duºmanii religiei

Noastre.
86) Pe cãile pe care pot sã ajungã la Noi.
87) ªi îi ajutã pe ei.
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63. Iar dacã tu îi întrebi cine pogoarã apa din cer ºi învie cu ea
pãmântul, dupã ce el a fost mort(75), ei rãspund: “Allah!” Spune:
“Slavã lui Allah!” Însã cei mai mulþi dintre ei nu pricep.
64. ªi nu este aceastã viaþã lumeascã decât joacã ºi glumã(76), însã în
Lumea de Apoi este viaþa cea adevãratã!(77) Dacã ei ar ºti!
65. [Aminteºte-le lor], dacã ei se urcã pe corabie ºi Îl invocã numai pe
Allah, fãrã sã-I facã Lui nici un pãrtaº(78), însã dupã ce îi izbãveºte
[readucându-i] pe uscat, iatã-i pe ei cum Îi fac asociaþi,
66. Pentru a tãgãdui ceea ce le-am dat lor(79) ºi pentru a se bucura
[de plãcerile acestei lumi], însã ei vor ºti!(80)

67. Oare nu vãd ei(81) cã Noi am fãcut [locul în care trãiesc ei] un loc
sacru ºi sigur, în vreme ce oamenii din jurul lor sunt rãpiþi? ªi oare
cred ei în deºertãciune ºi tãgãduiesc binefacerea lui Allah?
68. ªi cine este mai nelegiuit decât acela care nãscoceºte minciuni
asupra lui Allah(82) sau tãgãduieºte Adevãrul(83), atunci când vine la el?
Oare nu se aflã în Gheena sãlaº pentru necredincioºi?(84)

69. Iar pe aceia care luptã pentru Noi(85) îi vom cãlãuzi Noi pe cãile
Noastre(86), cãci Allah este cu cei credincioºi care fac bine(87).
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1) În traducere “Romanii”, prin care se are în vedere Imperiul Bizantin. Titlu
dat dupã versetul 2.

2) Vezi 2:1.
3) Aceastã surã a fost revelatã prin anii 615-616, când Imperiul Bizantin a

înregistrat o serie de înfrângeri în confruntarea cu Imperiul Persan. Aici se face
aluzie la înfrângerile din perioada împãratului Heraclius (610-641), care între anii
613-622 a pierdut Siria, Palestina ºi Ierusalimul (614-615) ºi Egiptul, apoi în
perioada 623-629 a recuperat teritoriile ocupate de Perºi. Ulterior, în perioada
635-641, musulmanii vor cuceri de la Imperiul Bizantin Siria, Palestina,
Mesopotamia ºi Egiptul.

4) Siria ºi Palestina, aflate în vecinãtatea Peninsulei Arabe, zona Imperiului
Bizantin cea mai apropiatã de Mekka.

5) Prevestirea cã Imperiul Bizantin îi va înfrânge pe Perºi în mai puþin de zece
ani s-a confirmat, cãci în urma bãtãliilor din anii 622 (la Issos) ºi 624 (anul în care
ºi mekkanii pãgâni au fost înfrânþi la Badr), Heraclius a recuperat teritoriile
ocupate de Perºi în perioada anterioarã.

6) Într-un interval de trei-nouã ani.
7) ªi înainte de înfrângerea Bizanþului ºi dupã aceea.
8) Dreptcredincioºii musulmani se vor bucura în ziua înfrângerii Perºilor, aºa

cum se bucuraserã mekkanii pãgâni, favorabili Perºilor, în anul când Imperiul
Persan a înfrânt Imperiul Bizantin.
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30    SURAT AR-RUM(1)

(Mekkanã [84]; 60 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Mim(2).
2. Romanii au fost înfrânþi(3),
3. În pãmântul cel mai apropiat(4); însã dupã înfrângerea lor, vor
învinge ei(5),
4. În câþiva ani(6). La Allah a fost hotãrârea ºi mai înainte ºi dupã
aceea(7); ºi în ziua aceea se vor bucura dreptcredincioºii(8)

5. De ajutorul lui Allah. El ajutã cui voieºte El ºi El este Cel
Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-'Aziz, Ar-Rahim].
6. Aceasta este fãgãduinþa lui Allah. ªi Allah nu-ªi calcã fãgãduinþa,
însã cei mai mulþi oameni nu ºtiu.
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9) Ei cunosc lucrurile din aceastã viaþã, dar nu ºtiu lucrurile legate de Viaþa de
Apoi.

10) Minunile din sufletul, trupul ºi spiritul omului dovedesc cã el este o fãpturã
uimitoare. Oare este posibil ca aceastã creaþie sã fie destinatã numai dispariþiei?
Sau aceasta este o pregãtire pentru o viaþã veºnicã? Toate ºtiinþele despre om
conduc la o singurã concluzie ºi anume faptul cã Viaþa de Apoi nu poate decât sã
existe. Tot astfel ºi cerurile, pãmântul ºi ceea ce se aflã între ele nu vor dura decât
o perioadã limitatã de timp ºi în Ziua de Apoi vor sfârºi în mod inevitabil.

11) Cultivând ºi construind pe el.
12) Dupã moarte, prin înviere.
13) Care sã-i apere pe ei, aºa cum au pretins.
14) Înþelegând adevãrata situaþie.
15) În Paradis.
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7. Ei cunosc ceea ce este vãzut din viaþa aceasta, însã ei sunt neºtiutori
faþã de Viaþa de Apoi(9)!
8. Oare nu s-au gândit ei în însuºi sufletele lor(10) cã Allah nu a creat
cerurile ºi pãmântul ºi ceea ce este între ele decât întru adevãr ºi
pentru un termen hotãrât? Însã mulþi dintre oameni nu cred în
întâlnirea cu Domnul lor.
9. Oare n-au purces ei pe pãmânt ºi n-au vãzut ei cum a fost sfârºitul
celor de dinainte de ei? [Aceia] au fost mai puternici decât ei, au scur-
mat pãmântul ºi l-au locuit(11) în numãr mai mare decât îl locuiesc ei. ªi
au venit la ei trimiºii lor cu semnele limpezi. ªi Allah nu i-a nedreptãþit
pe ei, ci numai ei s-au nedreptãþit pe ei înºiºi.
10. Apoi a fost rãu sfârºitul celor care au sãvârºit rãu, fiindcã ei au
tãgãduit semnele lui Allah ºi le-au luat pe ele în derâdere.
11. Allah creeazã fãptura, apoi o face din nou(12), apoi la El veþi fi
aduºi înapoi.
12. În Ziua când va veni Ceasul, nelegiuiþii vor fi deznãdãjduiþi
13. ªi nu vor avea dintre asociaþii lor mijlocitori(13) ºi se vor lepãda de
asociaþii lor(14).
14. În Ziua când va veni Ceasul, în Ziua aceea se vor despãrþi ei [unii
de alþii].
15. În ce-i priveºte pe cei care au crezut ºi au sãvârºit fapte bune, ei
se vor bucura într-o Grãdinã(15),
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16) Vor avea parte de pedeapsã veºnicã.
17) Îndeosebi seara ºi dimineaþa.
18) Aduceþi-I Lui laudã în permanenþã. Versetele 17 ºi 18 se referã la timpul

celor cinci rugãciuni zilnice: prin searã se are în vedere timpul rugãciunilor de
asfinþit (Maghrib) ºi de searã (‘Iºa’), prin dimineaþã se are în vedere rugãciunea
de dinainte de rãsãritul soarelui (Fajr), iar prin mijlocul zilei se au în vedere
rugãciunile de la amiazã (Zuhr) ºi de dupã-amiazã (‘Asr).

19) Dupã ce a fost uscat.
20) Din mormintele voastre.
21) Printre dovezile puterii Lui.
22) Este vorba de Adam.
23) Din specia voastrã.
24) Cei care au ºtiinþã, învãþãturã.
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16. Iar în ce-i priveºte pe cei care nu au crezut ºi au socotit semnele
Noastre ca ºi întâlnirea cu Lumea de Apoi a fi minciuni, aceia vor fi
aduºi la chin(16).
17. Aduceþi, aºadar, slavã lui Allah, când vine seara pentru voi ºi când
vã treziþi dimineaþa!(17)

18. Slavã Lui în ceruri ºi pre pãmânt - atât înainte de asfinþit, cât ºi
când sunteþi în mijlocul zilei(18)!
19. El îl scoate pe cel viu din cel mort ºi-l scoate pe cel mort din cel
viu. El dã viaþã pãmântului, dupã moartea lui(19). ªi tot astfel veþi fi ºi
voi scoºi(20).
20. Printre semnele Lui(21) [este acela] cã El v-a creat pe voi din
þãrânã(22) ºi apoi iatã-vã pe voi oameni care v-aþi rãspândit [pe
pãmânt].
21. ªi printre semnele Lui [este acela] cã El v-a creat din voi înºivã(23)

soaþe, pentru ca voi sã trãiþi în liniºte împreunã cu ele. ªi El a pus
între voi dragoste ºi îndurare ºi întru aceasta sunt semne pentru un
neam [de oameni] care chibzuiesc.
22. ªi printre semnele Lui sunt crearea cerurilor ºi a pãmântului ºi
deosebirea limbilor voastre ºi culorilor voastre. Întru aceasta sunt
semne pentru cei care ºtiu(24).
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25) Dupã ce a fost uscat.
26) Cerul ºi pãmântul sunt ºi rãmân aºa cum sunt prin voinþa Sa.
27) Sunetul de trâmbiþã.
28) Din mormintele voastre.
29) În Ziua Învierii.
30) Decât crearea prima oarã.
31) Adicã perfecþiunea.
32) Vã face vouã pildã din lucrurile care vã sunt cele mai aproape ºi cele mai

limpezi.
33) Dintre robii voºtri.
34) La fel cum vã temeþi de semenii voºtri liberi.
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23. ªi printre semnele Lui sunt somnul vostru în timpul nopþii ºi în
timpul zilei ºi cãutarea de cãtre voi a harului Sãu. Întru aceasta sunt
semne pentru un neam [de oameni] care aud.
24. ªi printre semnele Lui este [acela] cã El vã aratã vouã fulgerul, cu
teamã [de trãsnet] ºi cu nãdejde [în ploaie], ºi cã pogoarã apã din cer,
cu care învie pãmântul, dupã moartea lui(25). Întru aceasta sunt semne
pentru un neam [de oameni] care pricep.
25. ªi printre semnele Lui este [acela] cã cerul ºi pãmântul existã prin
porunca Sa(26), iar dacã vã va chema pe voi cu o chemare(27), veþi ieºi
voi din pãmânt(28).
26. Ai Lui sunt cei din ceruri ºi de pre pãmânt ºi toþi Îi sunt Lui
supuºi.
27. El este Cel care creeazã prima oarã fãpturile ºi apoi le face din
nou(29) - ºi aceasta este ºi mai uºor pentru El(30) - ºi a Lui este pilda cea
mai înaltã(31) din ceruri ºi de pre pãmânt ºi El este Atotputernic [ºi]
Înþelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].
28. El vã va face vouã pildã din voi înºivã(32): Aveþi voi dintre cei pe
care-i stãpânesc mâinile voastre drepte(33) asociaþi la cele cu care v-
am înzestrat pe voi ºi sunteþi voi întru aceasta de o seamã cu ei? Vã
temeþi de ei aºa cum este teama voastrã de voi înºivã?(34) Astfel
tâlcuim Noi semnele pentru un neam [de oameni] care pricep.
29. Ba aceia care sunt nelegiuiþi urmeazã poftele lor, fãrã de ºtiinþã.
ªi cine-l poate cãlãuzi pe cel pe care Allah l-a dus în rãtãcire? Ei nu
vor avea sprijinitori.
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35) Îndreaptã-te cu toatã fiinþa ta cãtre religia monoteistã a Islamului.
36) Ea reprezintã religia care se potriveºte cu natura omului ºi dupã care Allah

l-a creat pe om ºi prin urmare împlineºte fericirea ºi demnitatea lor.
37) Nu poate nimeni sã schimbe Religia lui Allah.
38) Scãpându-i de încercarea prin care trec.
39) Rãspunsul subînþeles este: Nu le-am trimis aºa ceva!
40) O binefacere cum ar fi sãnãtatea ºi belºugul.
41) Cu semeþie.
42) Pãcatele pe care le-au sãvârºit.
43) Cerºetorului sau cãlãtorului lipsit de mijloace de subzistenþã.
44) Aici cu sensul de mulþumirea Allah.
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30. Ridicã-þi faþa ta spre Religia cea adevãratã!(35) Aceastã [religie]
este firea [creatã de] Allah(36), dupã care El i-a creat pe oameni. Nu
existã schimbare în creaþia lui Allah(37). Aceasta este Religia cea
dreaptã, dar cei mai mulþi oameni nu ºtiu.
31. Întoarceþi-vã la El cãindu-vã! Fiþi cu fricã de El ºi împliniþi
Rugãciunea [As-Salat] ºi nu fiþi dintre politeiºti,
32. Dintre cei care au divizat religia lor ºi au devenit secte, fiecare
ceatã bucurându-se pentru ceea ce are ea!
33. Dacã-i atinge pe oameni un rãu, atunci Îl cheamã ei pe Domnul
lor, întorcându-se cãiþi cãtre El. Apoi, dupã ce le dã sã guste
îndurarea Sa(38), iatã-i pe o parte dintre ei cum Îi fac Domnului lor
asociaþi,
34. Fiind nemulþumitori faþã de ceea ce Noi le-am dat. “Bucuraþi-vã
voi, dar în curând voi veþi ºti!...”
35. Sau le-am trimis Noi vreo dovadã care vorbeºte despre ceea ce
ei I-au fãcut Lui ca asociaþi?(39)

36. Când le dãm Noi oamenilor sã guste îndurarea(40), atunci se
bucurã de ea(41), însã când îi loveºte pe ei vreun rãu pentru ceea ce
au sãvârºit mâinile lor mai înainte(42), atunci iatã-i pe ei cum
deznãdãjduiesc.
37. Oare n-au vãzut ei cã Allah dã daruri din belºug cui voieºte El sau
le împuþineazã [cui voieºte El]? Întru aceasta sunt semne pentru un
neam [de oameni] care cred.
38. Aºadar, dã celui care þi-e rudã apropiatã ceea ce i se cuvine, ca ºi
sãrmanului ºi trecãtorului de pe drum(43)! Aceasta este mai bine pentru
aceia care doresc Faþa lui Allah(44). ªi aceºtia sunt cei care izbândesc.
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45) Averea voastrã.
46) Idem cu 44
47) Vor avea parte de rãsplatã îndoitã.
48) S-au înmulþit ºi s-au rãspândit relele pe toatã faþa pãmântului.
49) Pãcatele pe care le sãvârºesc.
50) Spune, o, Muhammed, idolatrilor!
51) Ei au avut parte de pedeapsã din pricina idolatriei.
52) Îndreaptã-te cãtre.
53) Pe care nu o poate îndepãrta nimeni.
54) Îºi pregãtesc loc de ºedere în Paradis.
55) La adierea vântului.
56) Fãcând comerþ pe mare.
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39. Ceea ce voi daþi cu camãtã pentru ca sã se mãreascã(45) pe seama
averii oamenilor nu va spori la Allah, însã aceia care oferã Dania [Az-
Zakat], dorind Faþa lui Allah(46), aceia vor avea îndoit(47).
40. Allah este Cel care v-a creat pe voi, apoi v-a dat vouã cele de
trebuinþã, apoi vã face pe voi sã muriþi, apoi vã readuce pe voi la
viaþã. Oare se aflã printre asociaþii voºtri cineva care sã facã ceva din
acestea? Laudã Lui! El este mai presus de ceea ce Îi faceþi voi ca
asociaþi!
41. Stricãciunea s-a arãtat pe uscat ºi pe mare(48), din pricina a ceea
ce sãvârºesc mâinile oamenilor(49), pentru ca [Allah] sã-i facã pe ei sã
guste o parte din ceea ce ei au fãcut. Poate cã ei se vor întoarce!
42. Spune(50): “Purcedeþi pe pãmânt ºi vedeþi care a fost sfârºitul
celor de mai înainte! Cei mai mulþi dintre ei au fost politeiºti!”(51)

43. Îndreaptã faþa ta cãtre(52) Religia cea dreaptã, înainte de a veni
de la Allah o Zi ce nu poate fi respinsã(53)! În Ziua aceea [oamenii] vor
fi despãrþiþi:
44. Acela care nu crede va avea parte de necredinþa lui, iar aceia
care au sãvârºit fapte bune pentru sufletele lor pregãtesc(54),
45. Pentru ca [Allah] sã-i rãsplãteascã pe cei care cred ºi sãvârºesc
fapte bune din mare mila Sa. El nu-i iubeºte pe necredincioºi.
46. ªi printre semnele Sale sunt [acela cã El] trimite vânturile de bine
vestitoare, pentru ca sã vã facã sã gustaþi din îndurarea Sa ºi pentru
ca sã pluteascã la porunca Sa corãbiile(55), pentru ca sã cãutaþi harul
Sãu(56). Poate cã voi veþi fi mulþumitori!
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57) Minuni ºi dovezi ale sinceritãþii lor.
58) Ploaia.
59) Adicã la urmãrile ploii asupra culturilor agricole ºi pomilor.
60) Necredincioºii care sunt asemenea morþilor sau surzilor care nu aud.
61) Poruncii Noastre.
62) Lucrurile pe care El le voieºte, inclusiv aceastã succesiune a fazelor vieþii

omului.
63) În viaþã sau în mormintele lor.
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47. Noi am trimis profeþi la neamurile lor mai înainte de tine ºi le-au
dus lor semne limpezi(57). ªi Ne-am rãzbunat Noi pe cei care au fost
nelegiuiþi ºi a fost o datorie pentru Noi ajutarea dreptcredincioºilor.
48. Allah este Cel care trimite vânturile ºi ele ridicã nori, iar El îi
risipeºte pe cer, aºa dupã cum voieºte, ºi îi face pe ei bucãþi ºi vezi
atunci ploaia cum iese din mijlocul lor. Iar când îi atinge cu ea pe cine
voieºte El dintre robii Sãi, iatã-i pe ei cum se bucurã,
49. Mãcar cã au fost ei înainte de a fi trimisã asupra lor(58) - chiar
înainte de aceasta - încremeniþi de deznãdejde.
50. Priveºte la urmãrile îndurãrii lui Allah(59), cum învie El pãmântul,
dupã moartea lui. Acesta este Cel care îi învie pe morþi ºi El este cu
putere peste toate.
51. Însã dacã trimitem Noi un vânt ºi vãd [ogorul lor] îngãlbenit,
rãmân ei dupã aceea nemulþumitori.
52. Dar tu nu-i poþi face pe morþi sã audã ºi nu-i poþi face pe surzi sã
audã chemarea(60), dacã ei întorc spatele, fugind.
53. Tu nu poþi fi cãlãuzitor pentru cei orbi [îndepãrtându-i] de
rãtãcirea lor. Tu nu-i poþi face sã audã decât pe cei care cred în
semnele Noastre ºi sunt cu totul supuºi [musulmani](61).
54. Allah este Cel care vã creeazã pe voi în slãbiciune, apoi dupã
slãbiciune vã dã putere, iar dupã putere dã slãbiciune ºi cãrunteþe,
cãci Allah creeazã ceea ce voieºte(62) ºi El este Atoateºtiutor [ºi]
Atotputernic [Al-’Alim, Al-Qadir].
55. ªi în Ziua în care va sosi Ceasul vor jura nelegiuiþii cã ei nu au
rãmas decât un ceas(63). Aºa sunt ei îndepãrtaþi de la adevãr.
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56. Însã cei care au fost dãruiþi cu învãþãturã ºi credinþã vor zice: “Voi
aþi rãmas, dupã hotãrârea lui Allah(64), pânã în Ziua Învierii ºi aceasta
este Ziua Învierii, însã voi nu ºtiþi”(65).
57. ªi în Ziua aceea nu le va fi de nici un folos dezvinovãþirea acelora
care au fost nelegiuiþi ºi nici nu vor fi ei chemaþi sã caute îndurarea(66).
58. Am dat Noi în acest Coran tot felul de pilde pentru oameni, însã
dacã le aduci lor un semn(67), zic cei care nu cred: “Voi nu sunteþi
decât niºte înºelãtori!”(68)

59. Aºa pecetluieºte Allah inimile celor care nu ºtiu.
60. Însã fii rãbdãtor(69), cãci fãgãduinþa lui Allah este adevãr! ªi sã nu
te clinteascã(70) cei care nu cred!(71)
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64) Aºa cum v-a prescris Allah în tablele pãstrate.
65) Cã acesta este adevãrul.
66) Nu vor fi chemaþi sã se cãiascã ºi sã se supunã pentru ca Allah sã-i ierte.
67) Din cele cerute de ei sau altele.
68) Nu cred în ele ºi le socotesc a fi vrãjitorie sau vorbe deºarte.
69) Faþã de vorbele lor deºarte ºi faþã de faptele lor rele.
70) Sã nu te împingã la uºurinþã ºi neliniºte.
71) În versetele limpezi pe care le reciþi.
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1) Înþelept legendar, provenind - dupã unii exegeþi - din neamul ‘Ad, care ar
fi trãit în perioada preislamicã ºi la începutul Islamului. Tradiþia spune cã el ar fi
avut parte de o viaþã foarte lungã - de unde ºi porecla Al-Mu’ammar “Longevivul”
- ºi îi atribuie numeroase proverbe ºi zicale. Sura de faþã îi poartã numele, dupã
versetul 12 ºi urmãtoarele în care se face aluzie la învãþãturile pe care le-a dat
fiului sãu.

2) Vezi 2:1.
3) Vor avea parte de fericire în aceastã lume ºi în Lumea de Apoi.
4) Aluzie la idolatri.
5) Preþuiesc ºi aleg.
6) Se relateazã cã An-Nadr ben al-Harith cumpãra cântãreþe ºi cum prindea

pe cineva cã vrea sã se converteascã la Islam, îl conducea la cântãreaþa lui ºi-i
zicea ei: Ospãteazã-l, dã-i sã bea vin ºi cântã-i! Apoi i se adresa lui, zicându-i:
Acesta este lucru mai bun decât rugãciunea, postul ºi lupta la care te cheamã
Muhammed. Atunci a revelat Allah acest verset.

7) Pentru a-ºi bate joc de calea lui Allah, adicã de religia Lui.
8) O greutate care îi împiedicã sã audã, adicã surzenia.
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31    SURAT LUQMAN(1)

(Mekkanã [57]; 34 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Mim(2).
2. Acestea sunt versetele Cãrþii celei pline de înþelepciune.
3. [În ele sunt] cãlãuzire ºi îndurare pentru cei care fac bine,
4. Care împlinesc Rugãciunea [As-Salat], achitã Dania [Az-Zakat] ºi
care cred în Viaþa de Apoi.
5. Aceºtia au bunã cãlãuzire de la Domnul lor ºi aceºtia vor fi cei care
vor izbândi(3).
6. Dar printre oameni sunt ºi [unii](4) care cumpãrã(5) poveºtile deºarte
pentru a rãtãci cu ele de la calea lui Allah(6), fãrã de ºtiinþã, ºi pentru a
o lua în derâdere(7). Aceia vor avea parte de osândã înjositoare.
7. Iar atunci când i se recitã lui versetele Noastre, el se întoarce de la
ele semeþ, de parcã nici nu le-ar auzi, ca ºi când ar avea în urechile
sale o greutate(8). Vesteºte-i lui un chin dureros!
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9) Ceea ce a fost pomenit din ceruri ºi de pe pãmânt.
10) Fãcându-i asociaþi ai Lui ºi adorându-i.
11) Pentru binefacerile Lui.
12) Pentru ca roadele mulþumirii sale sã se întoarcã la el.
13) Nu are nevoie de mulþumire.
14) Idolii.
15) În credinþã ºi supunere.

31 • SURAT LUQMAN

8. Aceia, însã, care cred ºi sãvârºesc fapte bune vor avea parte de
grãdinile fericirii,
9. ªi veºnic vor rãmâne în ele. Fãgãduinþa lui Allah este adevãratã,
iar El este Puternic [ºi] Înþelept [Al-’Aziz, Al-Hakim].
10. El a creat cerurile fãrã stâlpi pe care voi sã-i puteþi vedea ºi a
aruncat [înfigând] în pãmânt munþi trainici, pentru ca el sã nu se
clatine cu voi ºi a risipit pe el tot felul de vietãþi. ªi am coborât Noi din
cer ploaia ºi am fãcut sã creascã pe el perechi de plante folositoare
de tot felul.
11. “Aceasta(9) este înfãptuirea lui Allah! Arãtaþi-mi mie ce au creat
aceia pe care [i-aþi luat] în locul Lui!”(10) Însã cei nelegiuiþi sunt în
rãtãcire învederatã.
12. Noi i-am dat lui Luqman înþelepciunea, [zicând]: “Adu-I mulþumiri
lui Allah(11), cãci cel care aduce mulþumire nu aduce mulþumire decât
pentru sine(12), pe când cel care este nemulþumitor [sã ºtie cã] Allah cu
adevãrat nu are nevoie de nimic(13) ºi El este Vrednic de Laudã
[Hamid].
13. ªi i-a zis Luqman fiului sãu, sfãtuindu-l pe el: "O, fiule! Nu-I face
lui Allah asociat, cãci facerea de pãrtaºi este fãrãdelege mare!”
14. Noi l-am povãþuit pe om [sã facã bine] pãrinþilor sãi, mama lui l-a
purtat, [suportând pentru el] slãbiciune dupã slãbiciune, iar înþãrcarea
lui a fost dupã doi ani, [aºadar]: “Adu mulþumire Mie ºi pãrinþilor tãi,
cãci la Mine este întoarcerea!
15. Dar dacã se strãduiesc pentru ca tu sã-Mi faci ca asociat altceva,
despre care tu nu ai cunoºtinþã(14), atunci nu te supune lor! Rãmâi
împreunã cu ei în aceastã lume, cu dreptate, dar urmeazã calea
acelora care se întorc cãtre Mine(15), cãci apoi la Mine este întoar-
cerea ºi Eu vã voi vesti ceea ce aþi fãcut!”
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16) O faptã bunã sau rea.
17) Sãmânþã foarte micã, folositã ca metaforã pentru ceva foarte mic.
18) În locul cel mai ascuns ºi cel mai bine apãrat.
19) ªi va cere socotealã pentru el în Ziua Judecãþii.
20) Încercãrile care te lovesc.
21) Despre unicitatea Lui ºi despre trimiterea mesagerilor.
22) Fãrã dovezi ºi argumente categorice.
23) ªi sã-i izbãveascã de întunericul ignoranþei ºi rãtãcirii.
24) Acelora care discutã.
25) Pãrinþii ºi strãbunii lasã drept moºtenire urmaºilor valori, tradiþii, obiceiuri,

ritualuri, idei ºi instituþii ale civilizaþiei, împreunã cu credinþele într-un Dumnezeu
Unic sau în mai multe divinitãþi pe care le adorã. În aceste valori poate sã fie ºi
ceva bun, din rãmãºiþele unei vechi religii, cu care a trimis Allah un profet. Dar
aceastã parte bunã este amestecatã cu multã abatere provenitã din devierea oa-
menilor care greºesc, iar ataºamentul faþã de aceastã religie ad litteram înseamnã
înrobire faþã de pãrinþi ºi strãmoºi ºi faþã de ceea ce au lãsat aceºtia ca moºtenire
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16. “O, fiul Meu! De ar fi [ceva](16) de greutatea numai a unui bob de
muºtar(17) ºi s-ar afla ascuns într-o stâncã, în ceruri sau în pãmânt(18),
Allah îl va scoate la ivealã(19), iar Allah este Binevoitor [ºi] Bineºtiutor
[Latif, Khabir]!
17. O, fiul Meu! Împlineºte Rugãciunea [As-Salat], porunceºte fapta
bunã, opreºte de la ceea ce este urât ºi rabdã ceea ce vine asupra
ta(20), cãci aceasta este dintre lucrurile hotãrâte [de Allah]!
18. Nu te întoarce de la oameni ºi nu pãºi pe pãmânt cu semeþie,
cãci Allah nu-l iubeºte pe cel trufaº ºi mândru!
19. Fii cumpãtat în mersul tãu ºi scoboarã glasul tãu, cãci cel mai urât
dintre toate este glasul mãgarului!”
20. Oare nu vedeþi voi cã Allah v-a supus vouã câte sunt în ceruri ºi
câte sunt pe pãmânt ºi v-a copleºit pe voi cu binefacerile Sale - atât
cele vãzute cât ºi cele ascunse? ªi sunt unii dintre oameni care discutã
despre Allah(21)! fãrã de ºtiinþã(22), fãrã cãlãuzire ºi fãrã carte care sã-i
lumineze!(23)

21. ªi când li se zice lor(24): “Urmaþi ceea ce a trimis Allah!”, atunci
zic ei: “Ba noi urmãm cele cu care i-am gãsit pe pãrinþii noºtri!”(25)

Chiar dacã-i cheamã ªeitan la pedeapsa vãpãii?!
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22. Acela care supune faþa sa lui Allah ºi este binefãcãtor, acela s-a
prins de toarta cea mai trainicã. La Allah se aflã sfârºitul [tuturor]
lucrurilor(26).
23. Iar acela care nu crede, sã nu te întristeze necredinþa lui! La Noi
este întoarcerea lor ºi [atunci] Noi le vom vesti ceea ce au fãcut ei.
Allah este Bineºtiutor al celor ascunse în piepturi.
24. Le dãm lor bucuria numai pentru puþin [timp], apoi îi vom sili pe
ei la chin aspru(27).
25. Însã dacã îi întrebi: “Cine a creat cerurile ºi pãmântul?”, ei vor
rãspunde: “Allah!” Spune: “Slavã lui Allah!” Dar cei mai mulþi dintre
ei nu ºtiu.
26. Ale lui Allah sunt cele din ceruri ºi de pre pãmânt. Allah este
Deajuns pentru Sine(28) [ºi] Vrednic de Laudã [Al-Ghaniyy, Al-Hamid]!
27. ªi de s-ar schimba în calemuri(29) toþi copacii de pe pãmânt ºi de s-
ar vãrsa în mare ºapte(30) mãri [de cernealã], cuvintele lui Allah(31) tot
nu s-ar termina. Allah este Puternic [ºi] Înþelept ['Aziz, Hakim].
28. Crearea voastrã ºi învierea voastrã nu sunt [pentru Allah] decât [la
fel de uºoare] ca pentru un  singur suflet! Allah este Cel care Aude
Totul [ºi] Cel care Vede [Samih, Basir]!
29. Oare nu vezi cã Allah face sã intre noaptea în zi ºi face sã intre
ziua în noapte(32) ºi cã El a supus Soarele ºi Luna, fiecare alergând
pânã la un termen hotãrât(33), ºi cã Allah este Bineºtiutor a ceea ce
faceþi voi?

ºi nu se cuvine ca un om cu judecatã sã fie astfel. Este de preferabil ca omul sã
se cãlãuzeascã dupã ideea originarã revelatã Profetului, iar Profetul nostru este
ultimul din ºirul profeþilor ºi posesorul mesajului adevãrat.

26) Urmarea pentru toate lucrurile.
27) Pedeapsa Infernului.
28) El nu are nevoie de nimic de la aceste lumi.
29) Tocul arhaic confecþionat din trestie, lemn etc. (lat. calamum).
30) Cifra este luatã pentru a se face aluzie cu ea la numãrul mare ºi la can-

titatea mare de cernealã.
31) Care dovedesc înþelepciunea Sa.
32) Aluzie la modificarea duratei zilei ºi a nopþii.
33) Pânã în Ziua Judecãþii de Apoi.
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34) Toate acestea.
35) Norilor sau munþilor înalþi.
36) ªeitan, avere, putere, pofte etc.
37) Momentului sosirii Ceasului.
38) De este bãiat sau fatã.
39) Bun sau rãu.
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30. Aceasta(34) pentru cã Allah este Adevãrul, iar ceea ce cheamã ei
în locul Lui sunt vorbe deºarte ºi pentru cã Allah este Cel Înalt [ºi] Cel
Mare [Al-’Aliyy, Al-Kabir].
31. Oare nu vezi cã din harul lui Allah corãbiile plutesc pe mare,
spre a vã arãta vouã din semnele Sale? ªi întru aceasta sunt semne
pentru oricine este rãbdãtor ºi mulþumitor.
32. ªi dacã-i învãluie pe ei valurile, asemenea umbrelor(35), atunci Îl
cheamã ei numai pe Allah, cu credinþã faþã de religia Lui, iar dupã
ce-i izbãveºte pe ei, [aducându-i] pe uscat, atunci unii dintre ei sunt
ºovãitori ºi nimeni nu tãgãduieºte semnele Noastre, afarã numai de
cel viclean ºi de cel nemulþumitor.
33. O, voi oameni, fiþi cu fricã faþã de Domnul vostru ºi temeþi-vã de o
Zi în care nici un pãrinte nu-i va putea fi fiului sãu de ajutor ºi nici un
fiu nu-i va fi de ajutor pãrintelui sãu! Fãgãduinþa lui Allah este Adevãr.
ªi sã nu vã înºele pe voi viaþa lumeascã ºi sã nu vã înºele pe voi cel
amãgitor în privinþa lui Allah!(36)

34. Numai la Allah se aflã cunoaºterea Ceasului(37). El face sã
coboare ploaia îmbelºugatã ºi El ºtie ce se aflã în pântece(38). Nici un
suflet nu ºtie ce va dobândi mâine(39) ºi nici un suflet nu ºtie în care
[loc de pe] pãmânt va muri. Allah este Atoateºtiutor [ºi] Bineºtiutor
[‘Alim, Khabir].
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1) Prosternarea, numitã astfel dupã versetul 15.
2) Vezi 2:1.
3) Tribului Qurayº nu i s-a trimis nici un profet înaintea lui Muhammed.
4) Pentru a cârmui toate treburile în ceruri ºi pe pãmânt.
5) Cârmuitorul.
6) Este vorba de Adam.
7) Embrionul în pântecele mamei.
8) I-a dat viaþã.
9) Pentru ca sã percepeþi cu ele Adevãrul ºi sã fiþi cãlãuziþi pe calea cea bunã.
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32    SURAT AS-SAJDA(1)

(Mekkanã [75]; 30 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Mim(2).
2. Revelarea acestei Cãrþi este, fãrã îndoialã, de la Stãpânul lumilor.
3. Zic ei: “El a plãsmuit-o!” Dimpotrivã, ea este Adevãrul de la
Domnul tãu, pentru ca tu sã previi un neam, cãruia nu i-a venit nici un
prevenitor mai înainte de tine(3). Poate cã ei se vor lãsa cãlãuziþi!
4. Allah este Cel care a creat cerurile ºi pãmântul, precum ºi ceea ce
se aflã între ele, în ºase zile, ºi apoi S-a aºezat pe Tron(4). Voi nu aveþi
în afara Lui ocrotitor ºi nici mijlocitor. Oare voi nu vreþi sã luaþi
aminte?
5. El cârmuieºte toate lucrurile din cer ºi de pre pãmânt. Apoi vor
urca ele la El într-o zi a cãrei mãsurã este de o mie de ani, dupã cum
numãraþi voi.
6. Acesta(5) este ªtiutorul lumii celor nevãzute ºi a celor vãzute,
Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-'Aziz, Ar-Rahim],
7. Care a fãcut desãvârºit tot ceea ce a creat. Aºadar, [El] a creat
omul din lut(6), la început,
8. Apoi i-a fãcut pe urmaºii lui dintr-o apã anume dispreþuiþã [sperma].
9. Apoi l-a plãsmuit pe el(7) ºi a suflat în el duhul Sãu(8). ªi v-a dat
vouã auzul, ochii ºi inimile(9). Însã voi îi aduceþi atât de puþin mulþu-
mire!
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10) Pãgânii din Mekka.
11) Când vor fi înviaþi pentru judecatã ºi pentru rãsplatã.
12) În urma Învierii.
13) La viaþa lumeascã.
14) În Tine, în Cartea Ta, în Trimisul Tãu ºi în rãsplatã.
15) Aþi uitat de Ziua Învierii.
16) V-am abandonat pentru a fi pedepsiþi, ca ºi cum am fi uitat de voi.
17) În semn de smerenie ºi de mulþumire.
18) La recitarea acestui verset dreptcredincioºii se prosterneazã.
19) De pedeapsa Lui.
20) Cã vor avea parte de îndurare.
21) Bunurile, averile, banii etc.
22) Ce le este pregãtit acelora ale cãror fapte au fost enumerate.
23) Din motivele bucuriei.
24) Faptele bune pe care le sãvârºiþi în aceastã lume.
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10. ªi zic ei(10): “Oare când noi ne vom pierde în pãmânt, vom mai fi
noi fãcuþi din nou?” [Desigur], dar ei nu cred în întâlnirea cu Domnul
lor(11).
11. Spune: “Vã va lua îngerul morþii cãruia i-au fost încredinþate
sufletele voastre, dar apoi veþi fi aduºi înapoi(12) la Domnul vostru”.
12. ªi de i-ai vedea tu pe nelegiuiþi atunci cu capetele plecate
înaintea Domnului lor, zicând: “Doamne, noi am vãzut ºi am auzit.
Lasã-ne pe noi sã ne întoarcem(13), ca sã sãvârºim fapte bune, cãci
noi credem acum cu tãrie!”(14)

13. Dacã Noi am voi, i-am da fiecãrui suflet cãlãuzire, dar cuvântul
Meu este adevãrat: “Voi umple Gheena cu djinni ºi oameni, adunaþi
într-aolaltã!”
14. “Gustaþi, aºadar, pentru cã voi aþi uitat întâlnirea cu aceastã zi a
voastrã!(15) ªi Noi v-am uitat pe voi!(16) Gustaþi chinul cel veºnic pentru
ceea ce aþi fãcut!”
15. Ci numai aceia cred în versetele Noastre, care, atunci când ele le
sunt pomenite, cad, prosternându-se(17), ºi aduc laudã ºi slavã
Domnului lor, fãrã ca ei sã fie semeþi (18),
16. Când coastele lor pãrãsesc culcuºurile, pentru a-L chema pe
Domnul lor cu fricã(19) ºi cu nãdejde(20) ºi ei fac milostenie din cele(21)

cu care i-am înzestrat.
17. Dar nici un suflet nu ºtie ce-i este ascuns(22) ca bucurie(23), drept
rãsplatã pentru ceea ce au sãvârºit(24).
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25) În Viaþa de Apoi, în privinþa rãsplãþii, dupã cum nici în aceastã lume nu
au fost deopotrivã în privinþa supunerii ºi adoraþiei.

26) În limba arabã Al-Ma’wa “locul de refugiu”, unul din numele Paradisului.
27) Metaforã pentru chinurile lor permanente în Infern.
28) Necredincioºilor.
29) Pedeapsa din aceastã lume, sub forma uciderii, luãrii în captivitate, secetei

etc.
30) Pedeapsa din Infern.
31) Vor renunþa la necredinþã.
32) Tãgãduindu-le.
33) Tora.
34) A Cãrþii sau a Coranului. Dar, conform unei alte interpretãri, ar fi vorba,

în acest verset, de întâlnirea între Muhammed ºi Moise în timpul cãlãtoriei de peste
noapte (‘isra’).

32 • SURAT AS-SAJDA

18. Dar oare cel care crede este asemenea cu cel nelegiuit? Nu, ei
nu sunt deopotrivã!(25)

19. În ce-i priveºte pe aceia care cred ºi sãvârºesc fapte bune, ei vor
avea parte de grãdinile Sãlaºului(26) ca rãsplatã pentru ceea ce au
sãvârºit.
20. În ce-i priveºte pe aceia care sunt nelegiuiþi, sãlaºul lor va fi Focul
ºi ori de câte ori vor încerca sã iasã din el(27), vor fi împinºi înapoi în el
ºi li se va zice lor: “Gustaþi chinul Focului, pe care voi aþi tãgãduit-o!”
21. Însã Noi le vom da lor(28) sã guste din chinul cel mai apropiat(29),
înainte de chinul cel mare(30), pentru ca ei sã se întoarcã(31).
22. ªi cine este mai nelegiuit decât acela cãruia i se pomenesc
versetele Domnului sãu, iar el se întoarce apoi de la ele?(32) Noi
suntem pedepsitori faþã de cei nelegiuiþi!
23. Noi i-am dat lui Moise Cartea(33) - deci nu te îndoi de primirea
ei!(34) - ºi Noi am fãcut-o îndreptare pentru fiii lui Israel.
24. ªi Noi am fãcut dintre ei ocârmuitori care sã cãlãuzeascã dupã
porunca Noastrã, câtã vreme ei s-au arãtat statornici ºi au crezut cu
tãrie în versetele Noastre.
25. Domnul tãu este Cel care va hotãrî între ei ºi în Ziua Învierii cu
privire la cele asupra cãrora au pãreri deosebite.
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26. Oare nu au luat ei pildã(35) de la neamurile pe care Noi le-am
fãcut sã piarã mai înainte de ei ºi prin ale cãror locuinþe umblã?(36)

Întru aceasta sunt semne!(37) Oare ei nu aud?(38)

27. Oare ei nu vãd cã Noi mânãm apa în pãmântul cel uscat ºi din ea
facem sã se iveascã semãnãturi(39), din care mãnâncã vitele lor ºi ei
înºiºi? Oare ei nu vãd?(40)

28. ªi ei zic(41): “ªi când va fi aceastã victorie(42), dacã voi spuneþi
adevãrul?”
29. Spune: “În ziua victoriei nu le va fi de nici un folos credinþa ace-
lora care nu cred ºi nu li se va da lor nici un rãgaz!”(43)

30. Deci, întoarce-te de la ei(44) ºi aºteaptã(45), cãci ei sunt în aºtep-
tare!(46)

35) Nu a devenit limpede pentru pãgânii de la Mekka?
36) Cum au fost neamurile lui ªuayb, Hud, Salih ºi Lot.
37) Pilde.
38) ªtirile despre aceste neamuri care au pierit?
39) Ierburi, legume ºi pomi fructiferi.
40) Cã El este Atotputernic ºi trebuie sã fie socotit Dumnezeul Unic?
41) Pãgânii de la Mekka.
42) Asupra noastrã. Unii comentatori cred cã se face aluzie la Ziua Judecãþii

de Apoi, alþii socotesc cã este vorba de victoria de la Badr sau de recucerirea
Mekkãi.

43) Pentru ca sã creadã.
44) De la politeiºti ºi nu le da atenþie!
45) Victoria asupra lor, cãci Allah Îºi va þine fãgãduinþa.
46) A ceva rãu care sã-i scape de tine sau pedeapsa lui Allah.
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1) Titlul acestei sure, pe care l-am tradus prin “Aliaþi", a fost dat de versetele
20 ºi 22. Istoria “aliaþilor” sau “coalizaþilor”, care au încercat sã anihileze comu-
nitatea musulmanã stabilitã la Medina, este plinã de uneltiri puse la cale de tribul
pãgân Qurayº, de tribul beduin Ghatafan ºi de triburile iudaizate Nadhur ºi
Quraydha. Toate aceste triburi s-au coalizat împotriva Islamului ºi în anul 5 h. au
asediat oraºul Medina cu o oaste de 10.000 de luptãtori. La acest asediu se face
referire în sura 33. A fost un atac îndelung ºi bine pregãtit, însã musulmanii au
fost ºi ei pregãtiþi pentru a-i face faþã, sãpând acel ºanþ de apãrare (handaq) în
jurul oraºului Medina, care i-a surprins pe adversari. Din acest motiv, asediul ºi
bãtãlia sunt cunoscute sub numele de “bãtãlia de la ªanþ” sau “bãtãlia coalizaþilor”.

2) ªi, de aceea, El este mai îndreptãþit sã-I urmaþi poruncile ºi sã vã supuneþi
Lui.

3) În ceea ce priveºte necesitatea de a renunþa la supunere faþã de
necredincioºi ºi de ipocriþi ºi multe alte lucruri.

4) De care vã despãrþiþi, rostind formula de divorþ cunoscutã la unele triburi de
arabi beduini: “Tu eºti pentru mine opritã, asemenea spatelui mamei mele!”.

5) O femeie nu poate sã fie mamã a unui bãrbat ºi soþie a lui.
6) Un bãrbat nu poate sã fie fiu adoptiv al unui bãrbat ºi fiu al lui în acelaºi

timp ºi nimeni nu poate sã aibã doi taþi, dupã cum în pieptul unui om nu pot fi
douã inimi.

33 • SURAT AL-’AHZAB

33    SURAT AL-'AHZAB(1)

(Medinitã [90]; 73 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O, Profetule! Fii cu fricã de Allah ºi nu da ascultare necredincioºilor
ºi fãþarnicilor, cãci Allah este Atoateºtiutor ºi Înþelept ['Alim, Hakim]!(2)

2. ªi urmeazã ceea ce îþi este revelat de cãtre Domnul tãu(3), cãci
Allah este bine ºtiutor a ceea ce sãvârºiþi!
3. ªi încrede-te în Allah, cãci El este cel mai bun proteguitor!
4. Allah nu i-a dat omului douã inimi înlãuntrul sãu ºi nu le-a fãcut pe
soaþele voastre, de care voi vã despãrþiþi,(4) sã fie asemenea mamelor
voastre.(5) ªi nu i-a fãcut pe copiii voºtri înfiaþi sã fie asemenea fiilor
voºtri.(6) Acestea sunt cuvinte ce ies din gurile voastre, însã Allah spune
Adevãrul ºi El îl cãlãuzeºte [pe om] pe drumul cel drept.
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7) Prin faptul cã voi îi chemaþi dupã numele tatãlui lor.
8) Acest verset a fost revelat în legãturã cu Zayd ibn Haritha, care a trãit sub

protecþia Profetului ºi sub acoperiºul sãu, ca ºi cum ar fi fost propriul sãu fiu, fiind
din aceastã cauzã numit Zayd, fiul lui Muhammed. Acest verset ºi cel anterior fac
adopþiunea fãrã efect ºi Profetul a fost primul care a aplicat acest precept faþã de
Zayd.

9) Profetul este mai milostiv faþã de dreptcredincioºi ºi mai vrednic în toate
chestiunile privitoare la religie ºi la aceastã viaþã decât ei înºiºi.

10) ªi dreptcredincioºilor le este interzis sã se cãsãtoreascã dupã el, cu ele.
11) Tablele pãstrate.
12) Adepþii noii religii a Islamului, care au plecat împreunã cu Muhammed de

la Mekka la Medina, în anul 622 (al-higera).
13) Acest verset pune capãt autorizaþiei acordate Muhajirinilor ºi Ansarilor de

a se moºteni unii pe alþii.
14) Sã-i întrebe pe cei care au declarat cã sunt sinceri, despre sinceritatea

faptelor lor.
15) Oºtenii aliaþilor, în ziua luptei de la Al-Khandaq “ªanþul” (anul 5 h.).
16) Îngerii pe care Allah i-a trimis în sprijinul musulmanilor.
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5. Chemaþi-i dupã pãrinþii lor, cãci astfel este mai cu dreptate faþã de
Allah. Iar dacã nu-i cunoaºteþi pe pãrinþii lor, atunci socotiþi-i fraþi ai
voºtri întru credinþã ºi aliaþi ai voºtri! ªi nu este nici un pãcat pentru
ceea ce sãvârºiþi voi din greºealã,(7) ci numai pentru ceea ce inimile
voastre sãvârºesc cu bunã ºtiinþã. Allah este Iertãtor, Îndurãtor
[Ghafur, Rahim].(8)

6. Profetul este mai milostiv(9) faþã de dreptcredincioºi decât îºi sunt ei
înºiºi, iar soþiile sale sunt mamele lor.(10) Rudele de sânge sunt mai
îndreptãþite între ele [în privinþa succesiunii], dupã Cartea lui Allah,(11)

decât dreptcredincioºii [de la Medina] ºi decât însoþitorii lui(12) [de la
Mekka], afarã de ceea ce [voiþi] sã daþi ca binefacere aliaþilor voºtri ºi
aceasta se aflã scrisã în Carte.(13)

7. [Adu-þi aminte] când am fãcut noi legãmânt cu profeþii ºi cu tine,
cu Noe, cu Avraam, cu Moise ºi cu Isus – fiul Mariei – ºi când am luat
de la ei legãmânt puternic,
8. Ca El sã-i întrebe pe cei care au þinut legãmântul lor despre faptele
lor!(14) Iar pentru cei necredincioºi a pregãtit El osândã dureroasã.
9. O, voi cei care credeþi! Aduceþi-vã aminte de harul lui Allah asupra
voastrã când au venit oºtenii asupra voastrã(15) ºi când Noi am trimis
asupra lor un vânt ºi oºteni pe care voi nu i-aþi vãzut.(16) ªi Allah este
Cel care Vede ceea ce voi împliniþi.
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17) Din susul vãii ºi din josul ei, unindu-se în luptã împotriva oastei Profetului.
18) Din pricina spaimei.
19) Pentru a se deosebi cel ferm ºi credincios cu adevãrat de cel care

oscileazã ºi este ipocrit.
20) S-au zbuciumat puternic din pricina spaimei, când au vãzut numãrul mare

al adversarilor.
21) Îndoialã.
22) Ajutorul promis.
23) Ipocriþii.
24) Numele vechi al oraºului Medina, din perioada preislamicã.
25) Nu se cuvine sã mai staþi aici la ªanþ, sau dupã o altã interpretare, nu mai

aveþi loc în Medina ºi împrejurãrile ei, cãci adversarii vã vor înfrânge.
26) Întoarceþi-vã la casele voastre - sau dupã o altã interpretare - întoarceþi-vã

la idolatrie.
27) Dacã ar fi intrat peste ei în Medina oastea duºmanului.
28) Dacã le-ar fi cerut pãgânii sã renunþe la Islam.
29) Nu ar fi ezitat sã lupte împotriva musulmanilor.
30) Mai înainte de a-i cuprinde aceastã spaimã.

33 • SURAT AL-’AHZAB

10. Când ei au venit la voi de deasupra voastrã ºi de sub voi(17) ºi
când ochii voºtri au fost tulburaþi ºi inimile v-au ajuns în gât(18) ºi v-aþi
fãcut voi fel de fel de gânduri în privinþa [fãgãduinþei] lui Allah.
11. Atunci au fost dreptcredincioºii încercaþi(19) ºi au fost zguduiþi de
un cutremur puternic.(20)

12. ªi când au zis fãþarnicii ºi aceia în ale cãror inimi era boalã(21):
„Allah ºi Trimisul Sãu nu ne-au promis nouã(22) decât numai
deºertãciune!”
13. ªi când au zis o parte dintre ei:(23) „O, voi, popor din Yathrib!(24)

Nu este loc pentru voi!(25) Deci întoarceþi-vã!”(26) ªi au cerut atunci un
grup dintre ei îngãduinþa Profetului, zicând: „Casele noastre sunt fãrã
apãrare!”, în vreme ce ele nu erau fãrã apãrare, iar ei voiau numai sã
fugã.
14. De s-ar fi intrat(27) peste ei prin laturile lui [oraºului] ºi de li s-ar fi
cerut sã se rãzvrãteascã,(28) ei ar fi fãcut-o fãrã sã fi rãmas decât
numai puþin [timp],(29)

15. Însã ei fãcuserã mai înainte legãmânt faþã de Allah(30) sã nu se
întoarcã, fugind, ºi va trebui sã dea socotealã pentru legãmântul faþã
de Allah.
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31) Pentru cã sorocul morþii nu poate fi amânat ºi viaþa nu poate fi prelungitã.
32) Dacã fugiþi.
33) În comparaþie cu fericirea din Viaþa de Apoi, care este nesfârºitã.
34) Cum ar fi pieirea sau înfrângerea.
35) Care împiedicã de la apropierea de Profet ºi lupta împreunã cu el, aceºtia

fiind ipocriþii.
36) Dintre locuitorii oraºului Medina.
37) Veniþi la umbra ºi la roadele noastre.
38) În toate cele care v-ar fi de folos, aºa cum sunt ajutorul, mijloacele de între-

þinere sau prietenia.
39) În orbite, din pricina spaimei.
40) În agonia morþii.
41) Sau la împãrþirea prãzilor.
42) Pãgânii din tribul Qurayº, aliaþi cu iudeii ºi cu ipocriþii pentru a lupta împo-

triva musulmanilor.
43) Închipuindu-ºi, din pricina spaimei, cã aliaþii nu au fost înfrânþi de vântul

ºi de cetele de îngeri trimise împotriva lor ºi cã se vor întoarce asupra lor.
44) Din nou.
45) Doresc sã pãrãseascã Medina ºi sã locuiascã printre beduinii din deºert,

interesându-se de ceea ce vi se întâmplã.
46) În cazul unei noi lupte.
47) De ochii lumii ºi de teama de a nu fi ocãrâþi.
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16. Spune: „Nu vã va fi de nici un folos fuga, dacã voi veþi fugi de
moarte [fãrã luptã] sau de ucidere [în luptã],(31) ºi atunci(32) nu v-aþi
bucura voi [de viaþã] decât puþin [timp]!"(33)

17. Spune: „Cine este acela care vã va apãra pe voi de Allah, dacã
El vã va vrea un rãu(34) sau dacã El vã va dori vouã îndurare?” Nu vor
gãsi pentru ei [aceia care-ºi încalcã legãmântul faþã de Allah] ocrotitor
ºi ajutor afarã de Allah!
18. Allah îi cunoaºte pe aceia dintre voi care pun piedici(35) ºi pe
aceia care le spun fraþilor lor:(36) „Veniþi la noi!”(37), în vreme ce ei nu
aratã decât puþinã vitejie în luptã,
19. [Fiind] zgârciþi cu voi.(38) ªi când teama vine, îi vezi pe ei cum
privesc la tine cu ochii rotindu-se,(39) ca acela care leºinã de [spaima]
morþii.(40) Iar când teama se duce, atunci vã rãnesc pe voi cu limbi
ascuþite, zgârciþi cu fapta bunã.(41) Aceºtia nu au crezut niciodatã ºi, de
aceea, Allah zãdãrniceºte faptele lor, cãci acest lucru este uºor pentru
Allah.
20. Ei cred cã aliaþii(42) nu au plecat.(43) Iar dacã aliaþii vin,(44) doresc
ca ei sã meargã prin deºert printre beduini ºi sã întrebe despre veºtile
voastre.(45) ªi de ar fi printre voi,(46) nu ar lupta ei decât [foarte]
puþin.(47)
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48) Cãci Allah i-a prevenit cã vor fi supuºi la încercãri ºi vor cere ajutorul Sãu,
iar Profetul le-a vorbit despre încercãrile dupã care vor urma victoria ºi pacea.

49) S-a adeverit ceea ce au fãgãduit Ei.
50) Aceastã încercare ce s-a soldat cu zdruncinarea ipocriþilor ºi eºecul

zvonurilor lor alarmante ºi false.
51) Credinþa în Allah, Trimisul Sãu ºi promisiunile Lor ºi supunerea faþã de

Allah.
52) De a fi statornici, de a lupta pentru înãlþarea cuvântului lui Allah, de a

sãvârºi fapte bune ºi a evita faptele rele.
53) Au rãmas credincioºi legãmântului fãcut ºi au luptat alãturi de Profet pânã

ce au pierit ca martiri. Anas ben An-Nadir a lipsit de la bãtãlia de la Badr ºi a zis
el: Am lipsit de la prima bãtãlie alãturi de Trimisul lui Allah! Dacã mã va mai lãsa
sã fiu martor la vreo bãtãlie, va vedea Allah de ce sunt în stare! În ziua bãtãliei
de la Uhud, musulmanii au fost înfrânþi ºi atunci a zis el: Doamne, eu nu am nici
o vinã faþã de Tine pentru ceea ce au fãcut aceºtia - adicã politeiºtii - ºi caut
iertarea la Tine pentru ceea ce au fãcut ceilalþi - adicã musulmanii. Apoi a pornit
înainte cu sabia ºi i-a ieºit în întâmpinare Sa’d ben Ma’az. ªi a zis el: Jur pe Allah,
Sa’d, cã eu gãsesc vântul Paradisului! Apoi s-a luptat pânã ce a fost ucis. Atunci a
zis Sa’d: O, Trimis al lui Allah! Eu nu am fost în stare sã fac ceea ce a fãcut el! a
spus Anas ben Malik: ªi l-am gãsit pe el printre cei morþi cu optzeci ºi ceva de
rãni: lovituri de sabie, împunsãturi de lance ºi de sãgeatã. ªi nu l-am recunoscut
decât când a  venit sora lui care i-a recunoscut vârful degetelor. ªi a mai zis Anas:
A socotit cã acest verset a fost revelat pentru el ºi pentru semenii lui.

54) ªi fãrã sã-l încalce, aºa cum au fãcut ipocriþii.
55) Faþã de legãmântul lor.
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21. Aþi avut voi în Trimisul lui Allah o pildã frumoasã, pentru cel care
nãdãjduieºte în Allah ºi în Ziua de Apoi ºi Îl pomeneºte pe Allah
mereu.
22. ªi când i-au vãzut dreptcredincioºii pe aliaþi, au zis: „Aceasta este
ceea ce ne-au fãgãduit Allah ºi Trimisul Sãu(48). Adevãr au grãit Allah
ºi Trimisul Sãu”.(49) ªi nu a fãcut aceasta(50) decât sã le sporeascã lor
credinþa ºi supunerea.(51)

23. Între dreptcredincioºi sunt oameni care au fost sinceri în legã-
mântul pe care l-au fãcut faþã de Allah,(52) unii dintre ei au pierit,(53)

iar alþii dintre ei aºteaptã fãrã sã schimbe nimic [din legãmântul lor],(54)

24. Pentru ca Allah sã-i rãsplãteascã pe cei sinceri(55) pentru sinceri-
tatea lor ºi sã-i chinuiascã pe cei fãþarnici, dacã El voieºte, sau sã
accepte cãinþa lor, cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
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56) Cu vântul ºi oastea de îngeri trimise prin graþia ºi îndurarea Sa.
57) Victorie sau prãzi.
58) Pe aliaþi în lupta lor împotriva Profetului.
59) Aluzie la tribul evreiesc Quraydha, care s-a arãtat potrivnic Profetului

Muhammed încã din anul migrãrii sale la Medina. În timpul bãtãliei de la ªanþ
(627), ostilitatea lor faþã de Profet ºi de comunitatea musulmanã a devenit des-
chisã, dar în urma retragerii aliaþilor asediatori, tribul a fost complet anihilat.

60) Bogata oazã Khaybar, situatã cam la 140 kilometri nord de Medina, pe
ruta dintre Mekka ºi Damasc. Profetul Muhammed a organizat o expediþie împo-
triva populaþiei evreieºti de aici, în anul 629; evreii au fost înfrânþi ºi deposedaþi
de pãmânturi, comunitatea evreiascã din Khaybar a fost cea care a favorizat aliaþii
ºi a aranjat aceastã alianþã.

61) Compensaþii care se oferã de bunã-voie unei femei divorþate, constând în
bunuri ºi bani (mut’a).

62) De îl voiþi voi pe Profet, dar a fost pomenit ºi numele lui Allah pentru a
se scoate în relief poziþia sa deosebitã pe care el o are la Allah.

63) Aici se are în vedere Viaþa de Apoi.
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25. ªi Allah i-a alungat înapoi(56) pe cei care nu au crezut, cu toatã
furia lor. Ei nu au dobândit nici un bine.(57) Allah este de ajuns pentru
dreptcredincioºi în luptã, cãci Allah este Puternic [ºi] Tare [Qawiyy,
'Aziz].
26. El i-a lãsat pe cei care i-au ajutat(58) dintre oamenii Cãrþii sã
coboare din cetãþile lor ºi a aruncat spaimã în inimile lor. Pe o parte
dintre ei i-aþi omorât, iar o altã parte dintre ei i-aþi luat în
captivitate.(59)

27. El v-a dat vouã spre moºtenire þinutul lor, casele lor, averile lor ºi
un pãmânt pe care voi nu l-aþi mai cãlcat niciodatã.(60) Allah este cu
putere peste toate.
28. O, Profetule! Spune soþiilor tale: „De voiþi voi aceastã viaþã ºi
podoabele ei, atunci veniþi, cãci eu vã voi da vouã mijloacele cele
necesare(61) ºi vã voi da vouã dezlegare [prin divorþ], dupã cuviinþã.
29. Iar de Îl voiþi voi pe Allah, precum ºi pe Trimisul Sãu(62) ºi Casa de
Apoi(63), atunci Allah a pregãtit pentru cele binefãcãtoare dintre voi
rãsplatã mare!”
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64) Faþã de pedeapsa celorlalte femei.
65) Peste rãsplata îndoitã.
66) Atunci când staþi de vorbã cu ceilalþi bãrbaþi, vocea sã nu fie schimbatã

pentru a atrage atenþia lor.
67) Fãþãrnicie, îndoialã ºi înclinare spre pãcat.
68) Nu vã arãtaþi podoabele ºi farmecele voastre pe care trebuie sã le þineþi

ascunse.
69) Perioada anterioarã apariþiei Islamului, denumitã prin expresia Al-Jahi-

liyya, însemnând - printre altele - ºi “perioada ignoranþei”.
70) Aici, prin “neamul Casei” sunt avute în vedere soþiile Profetului.
71) Pãcat care îl face de ruºine pe cel care îl sãvârºeºte.
72) Cãlãuzirea cea dreaptã a Profetului sau prescripþiile Coranului.
73) Pentru pãcatele mici pe care le-a sãvârºit.
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30. O, voi soþii ale Profetului! Aceea dintre voi care va sãvârºi o faptã
ruºinoasã va avea parte de chin ce i se va spori îndoit,(64) cãci aceasta
este pentru Allah [un lucru] uºor!
31. Însã aceleia dintre voi care aratã supunere faþã de Allah ºi faþã de
Trimisul Lui ºi împlineºte fapte bune îi vom da Noi rãsplatã îndoitã ºi îi
vom pregãti(65) daruri alease.
32. O, voi soþii ale Profetului! Voi nu sunteþi ca nici una dintre femei.
Dacã sunteþi pioase, nu vã arãtaþi binevoitoare [faþã de bãrbaþi], cu
vorba,(66) pentru ca acela care are o boalã(67) în inimã sã nu pofteascã
la voi, ºi spuneþi vorbe potrivite!
33. ªedeþi în casele voastre ºi nu vã arãtaþi [nurii],(68) aºa cum se
arãtau în vremea Jahiliyyei(69) de mai înainte! Împliniþi Rugãciunea
[As-Salat], achitaþi Dania [Az-Zakat] ºi fiþi cu supunere faþã de Allah ºi
Trimisul Sãu! Allah voieºte sã þinã departe de la voi, o, neam al
[Profetului],(70) ruºinea(71) ºi sã vã curãþeascã pe voi întru totul.
34. ªi þineþi minte versetele lui Allah care sunt recitate în casele
voastre ºi înþelepciunea!(72) Allah este Cel Binevoitor [ºi] Bineºtiutor
[Latif, Khabir].
35. Musulmanilor ºi musulmancelor, dreptcredincioºilor ºi dreptcredin-
cioaselor, celor supuºi ºi celor supuse, celor iubitori de adevãr ºi celor
iubitoare de adevãr, celor statornici ºi celor statornice, celor smeriþi ºi
celor smerite, celor ce dau milostenii ºi acelora [dintre femei] care dau
milostenii, celor care postesc ºi acelora [dintre femei] care postesc,
celor care îºi pãzesc castitatea lor ºi acelora [dintre femei] care ºi-o
pãzesc, celor care-L pomenesc pe Allah mereu ºi acelora [dintre
femei] care-L pomenesc, Allah le-a pregãtit iertare(73) ºi rãsplatã mare.
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74) În privinþa celor poruncite sau interzise de Ei.
75) Se spune cã acest verset a fost revelat când Abd Allah ben Jahº ºi sora sa

Zaynab au refuzat ca Zaynab sã ia de soþ pe Zayd, întrucât el era sclav, ºi cã dupã
revelarea lui, ea a acceptat cãsãtoria cu el.

76) Este vorba de Zayd ben Haritha, pe care Allah l-a cãlãuzit cu Islamul ºi prin
faptul cã l-a ajutat sã-l urmeze pe Profetul Muhammed.

77) Dezrobindu-l, dupã ce i-a fost sclav înainte de Islam, înfiindu-l ºi
cãsãtorindu-l cu Zaynab, fiica mãtuºii tale.

78) Nu divorþa de ea!
79) Tu ai þinut ascunsã revelaþia trimisã þie de Allah cum cã Zayd va divorþa

de Zaynab ºi ea va deveni soþia ta, pentru a abroga prin aceasta obiceiul
preislamic dupã care era interzisã cãsãtoria cu soþia fiului adoptiv.

80) De clevetirile oamenilor.
81) Ca urmare a decesului, repudierii sau desfacerii cãsãtoriei.
82) Aºa cum este ºi porunca Lui ca tu sã o iei pe Zaynab de soþie.
83) În favoarea lui: aici în privinþa cãsãtoriei cu Zaynab.
84) Legea care le-a fost revelatã profeþilor anteriori lui Muhammed, în legãturã

cu diversele aspecte ale vieþii, printre care ºi cãsãtoria.
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36. Nu se cuvine ca un dreptcredincios ºi nici o dreptcredincioasã sã
mai aleagã, dacã Allah ºi Trimisul Sãu au hotãrât în privinþa lor un
lucru. Iar acela care se rãzvrãteºte împotriva lui Allah ºi a Trimisului
Sãu(74) se aflã în rãtãcire învederatã.(75)

37. ªi i-ai spus aceluia asupra cãruia Allah ªi-a trimis harul Sãu,(76)

cum ºi tu ai trimis harul tãu asupra lui:(77) „Pãstreaz-o pentru tine pe
soaþa ta(78) ºi fii cu fricã de Allah!”. Tu ai þinut ascuns în sufletul tãu
ceea ce Allah a voit sã descopere.(79) Tu te-ai temut de oameni,(80)

mãcar cã Allah este mai vrednic sã te temi de El. Apoi, când Zayd a
întrerupt orice legãturã cu ea, Noi Þi-am dat-o þie sã-þi fie soaþã,
pentru ca dreptcredincioºii sã nu mai aibã reþinere în privinþa soþiilor
fiilor lor adoptivi, dacã aceºtia întrerup orice legãturi cu ele.(81) ªi
porunca lui Allah trebuie sã fie împlinitã.(82)

38. Nu este nici un pãcat pentru Profet întru ceea ce i-a poruncit
Allah.(83) Aceasta este Legea lui Allah pentru aceia care au fost mai
înainte.(84) Porunca lui Allah este o hotãrâre hãrãzitã.
39. Aceia care transmit mesajele lui Allah ºi se tem de El ºi nu se tem
de nimeni afarã de Allah [sã ºtie cã] Allah este de ajuns pentru a þine
socoteala [la toate].
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85) Muhammed nu a avut decât fiice, cãci fiii sãi au murit la o vârstã foarte
fragedã, iar pe Zayd l-a adoptat.

86) În sensul cã ºirul profeþilor ºi profeþiilor s-a încheiat cu el, care este ultimul
dintre profeþi.

87) Din întunericul necredinþei, pãcatelor ºi obiceiurilor rele, la lumina credinþei
ºi obiceiurilor bune.

88) Când vor muri, când vor ieºi din morminte ºi când vor intra în Paradis.
89) Ca expresie a mântuirii de orice primejdie, adversitate sau vãtãmare.
90) Paradisul.
91) La religia Lui, la supunerea faþã de El ºi la recunoaºterea unicitãþii Sale.
92) În unele interpretãri, candela luminoasã este identificatã cu Soarele.
93) Rãsplatã mare.
94) Înainte de a se cãsãtori cu altcineva.
95) Îngãduindu-le sã pãrãseascã locuinþele voastre, fãrã ca ele sã fie vãtãmate

sau ocãrâte.

33 • SURAT AL-’AHZAB

40. Muhammed nu este tatã nici unuia dintre bãrbaþii voºtri,(85) ci el
este Trimisul lui Allah ºi încheietorul profeþilor,(86) ºi Allah este Atoate-
ºtiutor.
41. O, voi cei care credeþi, pomeniþi-L pe Allah mereu
42. ªi slãviþi-L pe El dimineaþa ºi seara!
43. El este Cel ce vã binecuvânteazã, ca ºi îngerii Sãi, pentru ca sã
vã scoatã pe voi din întunecimi la luminã.(87) ªi El este cu
dreptcredincioºii Îndurãtor.
44. Salutul lor în ziua când Îl vor întâlni(88) va fi „Pace!”(89), iar El le-a
pregãtit lor o rãsplatã generoasã.(90)

45. O, Profetule! Noi te-am trimis ca martor, ca binevestitor, ca
prevenitor
46. ªi ca un chemãtor [al oamenilor] la Allah,(91) cu voia Lui, ºi ca o
candelã luminoasã.(92)

47. Vesteºte dreptcredincioºilor cã ei vor avea de la Allah mare
îndurare!(93)

48. Nu da ascultare necredincioºilor ºi fãþarnicilor, nu da atenþie
rãutãþii lor ºi încrede-te în Allah, cãci Allah este de ajuns ca Ocrotitor!
49. O, voi cei care credeþi! Dacã vã cãsãtoriþi cu dreptcredincioase ºi
apoi divorþaþi de ele, înainte sã le fi atins, voi nu le puteþi impune o
perioadã de aºteptare.(94) Daþi-le lor lucruri de care sã se bucure ºi
lãsaþi-le pe ele libere,(95) dupã cuviinþã!
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96) În urma luptelor.
97) În migraþia de la Mekka la Medina.
98) Fãrã sã-i asigure ei o dotã, aºa cum au fost Maymuna, Zaynab bint Khu-

zayma (“Mama sãrmanilor”), Umm ªarik bint Jabir ºi Khewla bint Hakim.
99) Cãrora nu le este îngãduit sã se cãsãtoreascã fãrã a da zestre.
100) Roabele lor.
101) ªi te-am exceptat pe tine de la aceste restricþii.
102) Fãrã sã dormi la ele în nopþile care au fost fixate pentru fiecare dintre

ele sau, dupã o altã interpretare, fãrã sã te cãsãtoreºti cu ele.
103) Dintre ele pentru a dormi la ea sau, conform celeilalte interpretãri, pentru

a te cãsãtori cu ea.
104) Dacã o chemi la tine sau pentru a te cãsãtori cu ea, dupã ce ai amânat-

o sau ai omis-o pe ea.
105) Pentru ca ele sã se bucure, ºtiind cã aceasta este prin voinþa lui Allah.
106) Cu alte femei afarã de cele menþionate în versetul 50 sau cu alte femei,

afarã de cele cu care te-ai cãsãtorit pânã acum, cãci acest verset a fost revelat în
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50. O, Profetule! Noi îþi îngãduim þie soþiile tale, cãrora tu le dai
zestre, precum ºi pe acelea care se aflã sub stãpânirea dreptei tale,
pe care Allah þi le-a dãruit ca pradã,(96) precum ºi pe fiicele unchiului
tãu dupã tatã ºi pe fiicele mãtuºii tale dupã tatã, pe fiicele unchiului
tãu dupã mamã ºi pe fiicele mãtuºii tale dupã mamã, care au purces
împreunã cu tine,(97) ºi asemenea orice femeie dreptcredincioasã,
dacã se dãruieºte ea însãºi Profetului, dacã primeºte Profetul sã o ia
în cãsãtorie,(98) acesta este un privilegiu numai pentru tine, fãrã de
[ceilalþi] dreptcredincioºi.(99) Noi ºtim ceea ce le-am impus lor în
privinþa soaþelor lor ºi acelora pe care le stãpânesc dreptele lor,(100) ca
sã nu fie nici o stânjenealã pentru tine,(101) iar Allah este Iertãtor,
Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
51. Tu poþi lãsa sã aºtepte pe cine voieºti dintre ele(102) ºi tu poþi
primi la tine pe cine voieºti.(103) ªi nu este nici un pãcat pentru tine,
dacã tu chemi la tine una din cele pe care le-ai îndepãrtat.(104) Acesta
este [lucrul] cel mai apropiat pentru ca ochii lor sã se rãcoreascã(105) ºi
pentru ca ele sã nu se întristeze ºi sã fie mulþumite cu ceea ce le-ai dat
tuturora. Allah ºtie ceea ce este în inimile voastre cãci Allah este
Atoateºtiutor [ºi] Blând [‘Alim, Halim].
52. El nu-þi mai îngãduie þie [sã iei alte] femei apoi,(106) nici sã le
schimbi pe ele cu alte soaþe(107), chiar dacã îþi place frumuseþea lor –
afarã de cele pe care le stãpâneºte dreapta ta.(108) Allah este peste
toate Veghetor.
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anul 7 h. ºi, dupã acest an, Profetul nu s-a mai cãsãtorit decât cu creºtina coptã
Marya, care i-a fost trimisã în dar de o cãpetenie a copþilor egipteni ºi care i l-a
dãruit pe Ibrahim, dar a murit în fragedã pruncie.

107) Nu-þi este îngãduit nici sã divorþezi de vreuna din ele ºi sã iei o alta în locul
ei.

108) Adicã roabele, chiar dacã aparþin neamurilor cãrþii sau sunt idolatre.
109) Le este interzis sã intre înainte de timpul stabilit.
110) La timpul care v-a fost stabilit, nici mai devreme nici mai târziu.
111) Discutând unii cu alþii sau cu neamul Casei.
112) Pe femeile Profetului.
113) Cele menþionate.
114) Nici dupã moartea lui, nici dupã expirarea perioadei de aºteptare.
115) Nu este nici un pãcat pentru ele, dacã nu vorbesc din spatele unei

perdele cu cei care sunt menþionaþi în acest verset. Prin “femeile lor! sunt avute
în vedere - dupã unii exegeþi - dreptcredincioasele musulmane, iar prin “acelora
pe care le stãpânesc dreptele lor”, numai roabele, nu ºi robii.

116) Îi aduc laude.

53. O, voi cei care credeþi! Nu intraþi în casele Profetului, decât dacã
vi se dã vouã încuviinþare, pentru o mâncare, fãrã sã aºteptaþi
prepararea ei.(109) Dar dacã sunteþi chemaþi, atunci intraþi,(110) însã
dupã ce aþi mâncat, împrãºtiaþi-vã, fãrã a zãbovi la poveºti.(111)

Aceasta i-ar pricinui neplãcere Profetului ºi el s-ar ruºina de voi [sã vã
pofteascã sã ieºiþi], însã Allah nu se ruºineazã [sã vã spunã] adevãrul.
Iar dacã le rugaþi pe ele(112) pentru un lucru, atunci rugaþi-le de dupã
o perdea. Aceasta(113) este mai curat pentru inimile voastre ºi pentru
inimile lor. ªi nu se cade ca voi sã-i pricinuiþi vreo neplãcere Trimisului
lui Allah, nici sã vã cãsãtoriþi vreodatã cu soþiile sale, dupã el.(114)

Acesta ar fi pentru Allah un mare [pãcat].
54. Dacã voi scoateþi la ivealã un lucru ori îl þineþi ascuns, Allah este
Atoateºtiutor [‘Alim].
55. Nu este nici un pãcat pentru ele în privinþa pãrinþilor lor, copiilor
lor, fraþilor lor, a fiilor fraþilor lor, fiilor surorilor lor, a femeilor lor, a
acelora pe care le stãpânesc dreptele lor.(115) ªi fiþi cu fricã de Allah,
cãci Allah este Martor la toate!
56. Allah ºi îngerii Sãi Se roagã(116) pentru Profet. O, voi cei care
credeþi, rugaþi-vã pentru el ºi salutaþi-l pe el cu tot respectul.
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117) Jilbab – veºmânt cu care se acoperã întreg corpul cu excepþia palmelor
ºi a feþei.

118) Versetul acesta se mai numeºte ºi „versetul Vãlului” pentru femei.
119) Cu fãþãrnicia lor.
120) Cei cu credinþã slabã.
121) ªi luaþi captivi.
122) Dintre nãscocitori ºi pricinuitori de necazuri, ca dreptcredincioºii sã se

ridice împotriva lor ºi sã-i înfrângã.
123) ªi nu-l cunoaºte nici Profetul, nici îngerii.
124) Pentru Viaþa de Apoi.
125) De cãtre îngerii care-i chinuiesc.
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57. Aceia care Îi necãjesc pe Allah ºi Trimisul Sãu vor fi blestemaþi de
Allah în aceastã lume ºi în Lumea de Apoi ºi El le va pregãti lor osândã
umilitoare.
58. Iar aceia care îi vor necãji pe dreptcredincioºi ºi pe dreptcredin-
cioase, fãrã ca ei sã fi agonisit [ceva pentru care sã merite aceasta],
aceia vor avea parte de ponegrire ºi de pãcat învederat.
59. O, Profetule! Spune soaþelor tale ºi copilelor tale ºi femeilor
dreptcredincioºilor sã se înveleascã în jilbaburile(117) lor, cãci astfel vor fi
mai bine distinse sã fie cunoscute ºi sã nu li se pricinuiascã
necazuri!(118) Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
60. De nu vor înceta cei fãþarnici(119) ºi cei ce au boalã în inimile
lor(120) ºi cei ce seamãnã zvonuri, [îndemnând la rãzvrãtire], în Medina,
Noi te vom aþâþa împotriva lor ºi atunci nu-þi vor mai fi ei vecini în ea
decât pentru puþin [timp].
61. Blestemaþi vor fi ei ºi oriunde vor fi aflaþi, vor fi ei prinºi(121) ºi
mãcelãriþi fãrã îndurare.
62. Aceasta a fost legea lui Allah pentru cei care au trãit mai
înainte(122) ºi tu nu vei afla schimbare pentru Legea lui Allah.
63. Oamenii te întreabã despre Ceas. Spune: „Numai la Allah este
ºtiinþa despre el!”(123) ªi de unde sã ºtii? S-ar putea ca Ceasul sã fie
aproape.
64. Allah i-a blestemat pe necredincioºi ºi le-a pregãtit lor flãcãrile,(124)

65. Veºnic vor sãlãºlui în ele ºi nu vor gãsi ocrotitor ºi nici sprijinitor,
66. Iar în ziua când feþele lor vor fi întoarse de pe o parte pe alta în
foc,(125) vor zice ei: „Vai nouã! De I-am fi dat noi ascultare lui Allah ºi
de i-am fi dat noi ascultare Trimisului!”
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126) Dintre necredincioºi, care ne-au ispitit pe noi cãtre necredinþã.
127) În comparaþie cu cea pe care ne-ai dat-o nouã, pentru cã ei au fost rãtã-

ciþi ºi ne-au împins ºi pe noi în rãtãcire.
128) Atât în aceastã lume, cât ºi în Lumea de Apoi.
129) Allah a propus mesajul Sãu însoþit de rãsplatã, pentru cel care-l urmeazã,

ºi de pedeapsã, pentru cel care-l încalcã, cerurilor ºi pãmântului, dându-le libertatea
de a alege, voinþa de a îndeplini ceea ce aleg ºi mintea care distinge ºi gândeºte
ce sã aleagã, însã cerurile ºi pãmântul au refuzat sã poarte aceastã rãspundere ºi
a purtat-o omul, fiindcã el le posedã pe toate acestea, însã el a acceptat-o cu o
oarecare uºurinþã, fãrã sã aprecieze în mod just rãspunderea ce-i revine. El a fost
nedrept faþã de el însuºi ºi necunoscãtor al marii rãspunderi pe care ºi-o asumã.
Aºa sunt marea majoritate a oamenilor ºi doar puþini dintre ei luptã, sunt evlavioºi,
cu credinþã ºi cu hotãrâre puternicã. Pe umerii acestora a rãspândit Allah religiile
Sale în trecut ºi tot pe umerii acestora credinþa se va rãspândi cuprinzând întregul
pãmânt.
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67. ªi vor zice ei: „Doamne, noi le-am dat ascultare stãpânilor noºtri
ºi mai marilor noºtri,(126) însã ei ne-au rãtãcit pe noi de la drum!
68. Doamne, dã-le lor pedeapsã îndoitã(127) ºi blesteamã-i pe ei cu
mare blestem!”
69. O, voi cei care credeþi! Nu fiþi ca aceia care l-au defãimat pe
Moise! Iar Allah l-a socotit pe el nevinovat de spusele lor ºi a fost el la
Allah în mare cinste.
70. O, voi cei care credeþi! Fiþi cu fricã de Allah ºi spuneþi vorbe
adevãrate,
71. Pentru ca El sã vã îndrepte faptele voastre ºi sã vã ierte greºelile
voastre! Acela care este cu supunere faþã de Allah ºi faþã de Trimisul
Sãu va dobândi mare izbândã.(128)

72. Noi am propus cerurilor, pãmântului ºi munþilor sarcina de a
purta povara Adevãrului, dar ele au refuzat sã o poarte ºi le-a fost
teamã de ea, însã s-a încãrcat omul cu ea, cãci el este tare nedrept
[faþã de el însuºi] ºi tare neºtiutor(129).
73. [Este astfel] pentru ca Allah sã-i osândeascã pe fãþarnici ºi pe
fãþarnice, pe politeiºti ºi pe politeiste. Însã Allah primeºte cãinþa drept-
credincioºilor ºi dreptcredincioaselor. Allah este Iertãtor, Îndurãtor
[Ghafur, Rahim].
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1) Numitã astfel dupã versetul 15 ºi urmãtoarele în care se face referire la
pieirea statului Saba’, din sud-vestul Peninsulei Arabe.

2) Apa de ploaie, comori ascunse ºi morþii.
3) Pomi, plante, apa izvoarelor etc.
4) Ploi, zãpezi, frig, trãsnete, îngeri ºi destine.
5) Îngerii ºi faptele robilor Sãi.
6) Idolatrii din Mekka.
7) Ceasul rãsplãþii din Ziua de Apoi pe care îl neagã.
8) Ceasul.
9) Toate sunt înscrise în Tablele pãstrate.
10) Contestându-le ºi socotindu-le vrãjitorie, poezie etc.
11) Cea mai asprã pedeapsã.
12) ªtiu.
13) Religia ºi Legea lui Allah.
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34    SURAT SABA'(1)

(Mekkanã [58]; 54 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Slavã lui Allah, ale Cãruia sunt cele din ceruri ºi cele de pre
pãmânt, ºi slavã Lui în Viaþa de Apoi! El este Cel Înþelept [ºi]
Bineºtiutor [Al-Hakim, Al-Khabir].
2. El ºtie ce intrã în pãmânt(2) ºi ce iese din el,(3) ce coboarã din cer(4)

ºi ce se suie la el.(5) ªi El este Îndurãtor, Iertãtor [Ar-Rahim, Al-
Ghafur].
3. Aceia care nu cred zic:(6) “Ceasul nu va veni la noi!”(7) Spune: “Ba -
pe Domnul meu! - el(8) va veni la voi!” Celui ce ºtie Necunoscutul nu-I
scapã nici mãcar greutatea unui fir de colb, nici din ceruri, nici de pe
pãmânt. ªi nimic - nici mai mic decât aceasta, nici mai mare - nu
existã fãrã sã nu fie [înscris] într-o Carte desluºitã.(9)

4. Pentru ca El sã-i rãsplãteascã pe aceia care cred ºi sãvârºesc fapte
bune, cãci pentru ei este iertare ºi înzestrare generoasã;
5. Aceia, însã, care se strãduiesc sã facã zadarnice versetele Noastre,(10)

aceia vor avea parte de suferinþa unei pedepse dureroase.(11)

6. ªi cei cãrora li s-a dat ºtiinþa vãd(12) cã ceea ce þi s-a trimis de cãtre
Domnul tãu este Adevãrul care cãlãuzeºte cãtre calea Celui Puternic
[ºi] Vrednic de Laudã [Al-'Aziz, Al-Hamid].(13)
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14) Din neamul Qurayº.
15) Profetul Muhammed.
16) Dupã ce aþi murit ºi v-aþi preschimbat în þãrânã.
17) Prin ceea ce a spus.
18) De la care nu mai este întoarcere la calea cea adevãratã.
19) Oare sunt orbi ºi nu vãd cã oriunde ar merge cerul ºi pãmântul merg în

faþa lor ºi în spatele lor, înconjurându-i?
20) Aºa cum i s-a întâmplat lui Core.
21) Aºa cum i s-a întâmplat neamului din Al-Ayka.
22) L-au învãþat pe el cum sã înmoaie fierul sau i-au trimis lui minunea

înmuierii fierului fãrã a folosi focul.
23) Topitã.
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7. ªi zic aceia care nu cred:(14) “Vreþi sã vã îndrumãm cãtre un
bãrbat(15) care vã vesteºte cã, dupã ce vã veþi fi fãcuþi voi fãrâme
împrãºtiate,(16) veþi fi voi întorºi la viaþã?
8. A plãsmuit el minciunã, punând-o pe seama lui Allah(17) sau este el
stãpânit de nebunie?” [Ba nu!] Iar aceia care nu cred în Viaþa de Apoi
vor avea parte de osândã pentru cã ei sunt în rãtãcire adâncã.(18)

9. Oare nu vãd ei cerul ºi pãmântul de dinaintea lor ºi din urma
lor?(19) De am voi Noi, am face ca pãmântul sã se scufunde cu ei(20)

sau am face sã cadã asupra lor bucãþi din cer.(21) Întru aceasta se aflã
semn pentru orice rob care se cãieºte.
10. ªi Noi i-am dat lui David îndurare din partea Noastrã. “O, voi
munþi, aduceþi mãrire, repetând împreunã cu el, ºi voi pãsãri [ase-
menea]!” ªi am muiat Noi fierul pentru el,(22)

11. [Zicându-i lui:] “Fã cãmãºi de zale ºi îmbinã bine verigile! ªi sãvâr-
ºiþi lucruri bune [tu ºi neamul tãu]! Eu sunt Veghetor [Basir] la ceea ce
faceþi voi!”
12. ªi lui Solomon [i-am supus] vântul, încât mersul lui de dimineaþã a
fost cât o lunã de zile ºi mersul lui de searã a fost cât o lunã de zile. ªi
am fãcut sã curgã pentru el un izvor de aramã.(23) ªi printre djinni
erau [unii] care munceau dinaintea lui, cu îngãduinþa Domnului sãu.
Iar pe aceia dintre ei care se abãteau de la porunca Noastrã îi fãceam
Noi sã guste chinul flãcãrilor.
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24) Temple.
25) Chipuri cioplite sau turnate din bronz ºi alte materiale, sau gravate, cãci

pe vremea lui Solomon ºi dupã legea lui reprezentarea chipurilor nu era interzisã.
26) Termitele.
27) Continuând sã lucreze pentru el, în vreme ce el era mort. Acest verset

demonstreazã cã djinnii nu ºtiu Necunoscutul (Ghayb) ºi cu atât mai puþin oamenii.
28) În locurile în care trãiau ei, în zona barajului de la Ma’rib.
29) Al atotputerniciei lui Allah ºi al modului în care El îi rãsplãteºte, pe cei care

fac rãu.
30) În partea dreaptã ºi în partea stângã a þãrii lor sau fiecare dintre ei aveau

douã grãdini - una în dreapta ºi cealaltã în stânga locuinþei sale.
31) Binecuvântatã.
32) ªi nu au mai adus mulþumire Domnului lor, socotindu-i pe profeþii lor min-

cinoºi.
33) Al-’Arim era numele barajului de la Ma’rib, care reþinea apa de ploaie, for-

mând un mare lac. Când acest neam a devenit nelegiuit, Allah a distrus barajul,
apele au inundat þara, distrugând totul în calea lor, iar locuitorii care au mai scãpat
cu viaþã au pãrãsit zona respectivã.

34) Necomestibile.
35) Arbust deºertic cu fructe mici necomestibile.
36) Pomi de deºert cu spini, cu mici fructe comestibile, dar fãrã gust ºi fãrã

nici o valoare nutritivã.
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13. Îi lucrau ei lui ceea ce el voia: sanctuare(24) ºi statui,(25) vase
[pentru mâncat] cât bazinele ºi oale care se aºazã bine. “Lucraþi, voi
neam al lui David, [dupã legea lui Allah], pentru a-I aduce mulþumire!”
Dar puþini dintre robii Mei sunt mulþumitori.
14. ªi când am hotãrât Noi moartea lui [Solomon], nimic nu le-a
arãtat lor moartea lui, afarã de o vietate a pãmântului(26) care a ros
toiagul lui. ªi când s-a prãbuºit, li s-a arãtat djinnilor cã, dacã ei ar fi
ºtiut cu adevãrat necunoscutul, ei nu ar fi rãmas în chinul umilitor [al
robiei lor].(27)

15. ªi a avut [neamul din] Saba' în sãlaºul lor(28) un semn:(29) douã grã-
dini, în dreapta ºi în stânga.(30) “Mâncaþi din darul Domnului vostru ºi
aduceþi-I Lui mulþumire! O þarã bunã(31) ºi un Stãpân Iertãtor [Ghafur] !”
16. Însã ei s-au întors(32) ºi Noi am trimis asupra lor înecul de la
Al-'Arim(33) ºi le-am schimbat amândouã grãdinile lor cu douã grãdini
cu roade amare,(34) tamarisc(35) ºi câþiva jujubieri.(36)
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37) Care nu aduc mulþumire lui Allah ºi nu-i urmeazã pe profeþi.
38) Noi am orânduit astfel etapele între þinutul pustiit al regatului Saba’ ºi þara

binecuvântatã (a ªamului), încât cei care pornesc dimineaþa dintr-un oraº, sã fie la
vremea amiezii în oraºul urmãtor, iar cei care pornesc la amiazã, sã ajungã la vre-
mea asfinþitului în oraºul urmãtor, mergând astfel ziua, cât ºi noaptea, fãrã teamã
ºi fãrã sã aibã nevoie sã poarte cu ei provizii.

39) Pe care le povestesc oamenii, minunându-se de ele.
40) Pilde.
41) În istoria lor ºi în nenorocirea care s-a abãtut asupra lor.
42) Este vorba de neamul din Saba’ sau de oameni în general.
43) Idolatrilor.
44) Contribuþie la crearea cerurilor ºi a pãmântului.
45) Allah nu are nici un ajutor la crearea ºi orânduirea lor.
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17. Aceasta le-am dat-o ca rãsplatã pentru cã ei au fost necredincioºi.
ªi oare rãsplãtim Noi [astfel pe altcineva] afarã de cel necredincios?(37)

18. ªi Noi am aºezat între ei ºi între cetãþile pe care le-am
binecuvântat alte cetãþi cunoscute ºi am hotãrât distanþele dintre ele:
“Mergeþi între ele nopþi ºi zile, în siguranþã!”(38)

19. Însã ei au zis: “Doamne, depãrteazã mai mult distanþele noastre!”
Însã ei au fost nedrepþi faþã de ei înºiºi, aºa încât Noi i-am fãcut [su-
biecte de] legende(39) ºi i-am risipit pe ei, despãrþindu-i. Întru aceasta
se aflã semne(40) pentru cel rãbdãtor ºi mulþumitor!(41)

20. Bãnuiala lui Iblis asupra lor(42) s-a adeverit ºi ei l-au urmat pe el,
afarã de o parte dintre dreptcredincioºi.
21. ªi totuºi el nu a avut asupra lor putere. [Ei au fost încercaþi cu
ispitele lui] numai pentru ca Noi sã ºtim [sã-l deosebim pe acela care]
crede în Lumea de Apoi de acela care se îndoieºte asupra ei. Iar
Domnul tãu, [o, Muhammed!] este Atoatepãzitor [Hafiz].
22. Spune:(43) “Chemaþi-i pe aceia care voi aþi pretins [cã ar fi
divinitãþi] afarã de Allah! Ei nu stãpânesc nici cât greutatea unui fir de
colb în ceruri ºi nici pre pãmânt. Ei nu au nici o parte la acestea,(44)

iar El nu are nici un ajutor între ei!(45)
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46) Cum sunt profeþii sau îngerii.
47) Inimile celor care mijlocesc ºi ale celor în favoarea cãrora se intervine.
48) Necredincioºii, întrebându-se unul pe altul.
49) A spus adevãrul, îngãduind mijlocirea pentru cei de care Allah este mul-

þumit, cãci nu le este îngãduit nici profeþilor, nici îngerilor sã vorbeascã decât cu
îngãduinþa Lui ºi sã mijloceascã decât pentru aceia de care El este mulþumit.

50) Întrebare adresatã idolatrilor pentru ca ei sã recunoascã faptul cã zeii lor
nu au nici un fel de putere.

51) Despre care recunoaºteþi cã El este Creatorul, prin aceasta aducând ei
singuri un argument împotriva lor.

52) Allah ºtie cine dintre noi are dreptate ºi cine este mincinos.
53) În Ziua de Apoi.
54) ªi va hotãrî cine dintre noi este bine cãlãuzit ºi cine dintre noi este rãtãcit.
55) Fãcându-i egali cu El.
56) Cu ironie.
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23. ªi nu este de nici un folos mijlocirea la El, afarã de aceia cãrora
El le îngãduie,(46) iar când frica este îndepãrtatã din inimile lor,(47)

atunci zic ei:(48) “Ce a spus Stãpânul vostru?” ªi ei rãspund:
“Adevãrul!(49) El este Cel mai Înalt [ºi] Cel Mare!” [Al-'Aliyy,
Al-Khabir].
24. Spune: “Cine vã dãruieºte cu cele de trebuinþã pe voi din ceruri ºi
de pre pãmânt?”(50) Spune: “Allah!(51) ªi noi sau voi suntem pe un
drum bun sau într-o rãtãcire rãzveditã”.(52)

25. Spune: “Voi nu veþi fi întrebaþi pentru pãcatele ce le-am sãvârºit,
iar noi nu vom fi întrebaþi pentru cele pe care voi le sãvârºiþi!”
26. Spune: “Domnul nostru ne va aduna pe noi,(53) apoi va hotãrî
între noi cu dreptate,(54) cãci El este Marele Judecãtor [ºi] Atoate-
ºtiutorul [Al-Fattah, Al-'Alim]!”
27. Spune: “Arãtaþi-mi-i pe aceia pe care i-aþi adãugat Lui ca
asociaþi!(55) Nicidecum! El este Allah Cel Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz,
Al-Hakim]!”
28. ªi Noi nu te-am trimis decât ca vestitor ºi prevenitor pentru toatã
lumea, însã cei mai mulþi dintre oameni nu ºtiu.
29. ªi ei zic:(56) “Când [se va împlini] aceastã promisiune, dacã voi
grãiþi adevãr?”
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57) Vorbind unii cu alþii.
58) Supuºii ºi aderenþii lor.
59) Conducãtorii ºi stãpânii lor.
60) Dupã ce v-a fost adusã de cãtre profeþi?
61) Vicleºugul pe care voi l-aþi urzit în timpul zilei ºi în timpul nopþii.
62) Egali.
63) Toþi, adicã atât stãpânii, cât ºi supuºii.
64) Lanþurile cu care mâinile sunt legate de gâturile lor.
65) Cei care trãiesc în belºug ºi-i conduc pe ei cãtre ceea ce este rãu.
66) Voind sã pretindã cã Allah i-a cinstit pe ei cu acestea în viaþa lumeascã

ºi, în consecinþã, nu îi va pedepsi pe ei în Viaþa de Apoi.
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30. Spune: “Voi aveþi hotãrâtã o Zi, pe care nu o puteþi nici amâna
cu un ceas, nici nu o puteþi grãbi!”
31. Dar cei care nu cred zic: “Noi nu vom crede în acest Coran ºi nici
în acelea de dinaintea lui!” Dar de i-ai vedea pe nelegiuiþi stând în
picioare dinaintea Domnului lor, întorcându-ºi unii altora vorbe!(57) Cei
care au fost socotiþi slabi(58) le vor zice celor care s-au arãtat trufaºi:(59)

“De n-aþi fi fost voi [ocârmuitori], noi am fi fost credincioºi!”
32. Cei care s-au arãtat trufaºi le vor zice celor care au fost socotiþi
slabi: “Oare noi v-am îndepãrtat de la calea cea dreaptã, dupã ce ea
v-a venit vouã?(60) Ba voi aþi fost nelegiuiþi!”
33. Iar cei care au fost socotiþi slabi le vor zice celor care s-au arãtat
trufaºi: “Ba este mai degrabã vicleºugul vostru de zi ºi de noapte,(61)

când voi ne-aþi poruncit sã nu credem în Allah ºi sã-I facem Lui
semeni!”(62) ªi-ºi vor ascunde ei(63) cãinþa, când vor vedea chinul. ªi
vom pune Noi lanþuri pe gâturile celor care nu au crezut.(64) ªi oare
vor fi ei rãsplãtiþi altfel decât dupã ceea ce au sãvârºit?
34. ªi nu am trimis Noi nici un prevenitor în vreo cetate fãrã ca cei
înstãriþi(65) din ea sã nu zicã: “Noi nu credem în cele cu care aþi fost
trimiºi!”
35. ªi au zis ei: “Noi am avut mai multe bogãþii ºi mai mulþi copii ºi noi
nu vom fi chinuiþi!”(66)

36. Spune: “Domnul meu dã din belºug sau împuþineazã cele de
trebuinþã cui voieºte El, însã cei mai mulþi oameni nu ºtiu!”
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67) Poziþiile cele mai înalte în Paradis.
68) Îndepãrtând de la ele ºi contestându-le.
69) Vor fi aduºi de cãtre îngerii Infernului la pedepsele din el.
70) În compensaþie.
71) Lãsându-se înºelaþi de ispitele lor.
72) Trimisul lui Allah.
73) Coranul.
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37. Nici averile voastre, nici copiii voºtri nu sunt dintre acelea care vã
vor aduce aproape de Noi, ci numai aceia care au crezut ºi au
sãvârºit fapte bune vor avea parte de rãsplatã îndoitã pentru ceea ce
au fãptuit ºi ei vor fi în siguranþã în odãile de sus(67) [ale Paradisului].
38. Iar aceia care se strãduiesc sã facã versetele Noastre zadar-
nice,(68) aceia vor fi aduºi la chin.(69)

39. Spune: “Domnul meu dã din belºug cele de trebuinþã acelora
care voieºte El dintre robii Sãi sau le împuþineazã lor. ªi pentru tot
ceea ce dãruiþi voi El vã va da vouã în schimb,(70) cãci El este Cel mai
bun dintre dãruitori”.
40. ªi într-o Zi, îi va aduna pe ei toþi ºi apoi le va zice îngerilor:
“Aceºtia v-au adorat pe voi?”
41. Însã ei vor rãspunde: “Mãrire Þie! Tu eºti Ocrotitorul nostru, nu
ei! Ei i-au adorat pe djinni; cei mai mulþi dintre ei au crezut în
aceºtia!”(71)

42. În Ziua aceea, nu-ºi vor putea ei aduce unul altuia nici folos nici
vãtãmare ºi le vom zice Noi acelora care au fost nelegiuiþi: “Gustaþi
chinul Focului pe care voi l-aþi tãgãduit!”
43. ªi când li se recitã lor versetele Noastre limpezi, atunci zic ei:
“Acesta(72) nu este decât un om care voieºte sã vã îndepãrteze pe voi
de la cele pe care le-au adorat pãrinþii voºtri!” ªi zic ei: “Aceasta(73) nu
este decât o minciunã plãsmuitã!“ Iar aceia care nu au crezut în Adevãr
zic, atunci când el vine la ei: “Acesta nu este decât vrãjitorie învede-
ratã!”.
44. Noi nu le-am dat lor cãrþi ca sã înveþe din ele, nici nu le-am
trimis lor mai înainte de tine prevenitor.
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74) Neamurile anterioare.
75) Din averi, împãrãþie întinsã, civilizaþie ºi alte binefaceri.
76) Pedepsindu-i ºi nimicindu-i.
77) Asupra Trimisului lui Allah ºi asupra Legii aduse de El.
78) Nu este nebun, aºa cum aþi pretins.
79) Pedeapsa din Viaþa de Apoi.
80) Orice lucru pe care vi l-am cerut ca rãsplatã pentru mesajul meu se va

introduce tot la voi.
81) Trimite Adevãrul cu care înlãturã minciuna ºi deºertãciunea.
82) De la calea cea adevãratã.
83) Fiindcã urmãrile negative ale acesteia s-ar rãsfrânge doar asupra mea, nu

asupra altora.
84) Pe cei care au tãgãduit, atunci când vor învia ºi nu vor vedea limpede

Adevãrul ºi dovezile lui.
85) De pe faþa pãmântului când mor, sau din locul unde stau în Ziua Judecãþii,

pentru a fi conduºi spre Infern.
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45. Aceia de dinainte de ei(74) i-au învinuit de minciunã [pe trimiºii lor].
Dar la ei [la cei din neamul tãu] nu a ajuns nici a zecea parte din ceea
ce le-am dat lor(75). Ei, deci, i-au socotit mincinoºi pe trimiºii Mei, dar
ºi cum a fost lepãdarea Mea [de ei]!(76)

46. Spune: “Eu vã îndemn pe voi cu privire la un singur lucru: Sã vã
ridicaþi voi înaintea lui Allah câte doi sau câte unul ºi apoi sã
cugetaþi!(77) Tovarãºul vostru [Muhammed] nu este stãpânit de
duhuri,(78) ci el nu este decât un prevenitor pentru voi înainte de o
osândã asprã!”(79)

47. Spune: “Eu nu am cerut de la voi nici o rãsplatã pentru cãlãu-
zirea voastrã,(80) cãci rãsplata mea nu este decât numai la Allah ºi El
este la toate Martor” [ªahid].
48. Spune: “Domnul meu trimite Adevãrul!(81) El este ªtiutorul deplin
al celor neºtiute!”
49. Spune: “A venit Adevãrul! Minciuna nu mai poate sã înceapã,
nici sã mai revinã [vreodatã]!”
50. Spune: “Eu dacã rãtãcesc,(82) rãtãcesc spre pierderea mea
însumi,(83) iar dacã sunt cãlãuzit, aceasta este prin ceea ce Allah îmi
reveleazã mie, fiindcã El este Cel care Aude [ºi] este Apropiat [Sami’,
Qarib]”.
51. ªi de i-ai vedea tu când sunt cuprinºi de spaimã,(84) cãci nu mai
este scãpare pentru ei, ºi cum sunt ei luaþi dintr-un loc apropiat!(85)
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52. ªi ei vor zice atunci: “Noi credem în El”!(86) Dar cum ar mai
putea ei primi [credinþa] într-un loc atât de îndepãrtat,(87)

53. Dupã ce mai înainte nu au crezut ºi au hulit necunoscutul dintr-un
loc atât de îndepãrtat?!(88)

54. ªi se va pune stavilã între ei ºi între ceea ce ei voiesc,(89) întocmai
cum s-a fãcut cu semenii lor mai înainte,(90) fiindcã ei s-au aflat în
mare îndoialã.

86) În Allah, în Profetul Sãu sau în Coran.
87) Când ei se aflã în Casa de Apoi, care este Casa rãsplatei, dacã ei nu au

primit-o când s-au aflat în aceastã lume, sau casã a încercãrii, când stãtea în
puterea lor sã creadã.

88) Au hulit lucruri care nu le erau cunoscute, pretinzând cã Profetul ar fi
vrãjitor, nebun sau poet, cã ei nu ar putea sã fie înviaþi etc.

89) ªi între capacitatea lor de a se folosi de credinþã pentru a scãpa cu ajutorul
ei de Infern.

90) Cu necredincioºii din alte neamuri, anterioare lor, care, ca ºi ei, au
tãgãduit.
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1) Aceastã surã poartã titlul “Creatorul”, dupã acest nume sublim care apare
la începutul ei.

2) Binecuvântare.
3) Binefacerea.
4) Cu ajutorul ploii ºi al vegetaþiei.
5) De la credinþa în Allah Cel Unic?
6) ªi El îi va pedepsi aspru pe cei care au socotit revelaþia Sa a fi mincinoasã.
7) Adicã ªeitan.
8) Ferindu-vã sã-l urmaþi.

35 • SURAT FATIR

35    SURAT FATIR(1)

(Mekkanã [43]; 45 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Mãrire lui Allah, Creatorul cerurilor ºi al pãmântului, Cel care a
fãcut din îngeri trimiºi cu câte douã aripi ºi cu câte trei ºi cu câte
patru. El adaugã fãpturii ceea ce voieºte, cãci Allah este cu putere
peste toate.
2. Ceea ce dãruieºte Allah oamenilor ca îndurare,(2) aceea ce nu o
poate opri nimeni, iar ceea ce opreºte El, aceea nu o mai poate
trimite nimeni, dupã El, cãci El este Atotputernic [ºi] Înþelept [Al-
'Aziz, Al-Hakim]!
3. O, oameni! Aduceþi-vã aminte de îndurarea(3) lui Allah asupra
voastrã! Oare mai este vreun alt creator afarã de Allah care sã vã
dãruiascã  cu cele de trebuinþã pe voi din cer ºi de pre pãmânt?(4) Nu
existã altã divinitate afarã de El! Cum de puteþi voi fi abãtuþi?(5)

4. ªi dacã te socotesc pe tine mincinos, au mai fost socotiþi mincinoºi
ºi alþi trimiºi înainte de tine. ªi la Allah se întorc lucrurile.(6)

5. O, oameni! Fãgãduinþa lui Allah este Adevãr! Aºadar, sã nu vã
înºele pe voi viaþa lumeascã ºi sã nu vã înºele pe voi, în privinþa lui
Allah, cel amãgitor!(7)

6. ªeitan este pentru voi un duºman. Þineþi-l, aºadar, ca pe un
duºman!(8) El nu face decât sã-i cheme pe susþinãtorii sãi ca sã fie
oaspeþi ai flãcãrilor.
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9) Nu te mâhni nespus din pricina rãtãcirii lor ºi a faptului cã nu te urmeazã!
10) Arid, lipsit de vegetaþie.
11) Pilda cu învierea pãmântului, dupã ce a fost mort, revine de mai multe ori,

pentru ca cei care se îndoiesc de învierea de dupã moarte sã tragã învãþãminte
din ea.

12) Deci sã o caute la Allah, urmând legea Lui ºi ascultând de trimiºii Lui.
13) Acceptã fapta cea bunã, care trebuie sã însoþeascã vorba bunã.
14) În Tabla pãstratã.
15) Ape în general: mãri, fluvii, lacuri etc.
16) Perle, mãrgean, scoici etc.
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7. Cei care nu cred, vor avea parte de chin aspru, iar cei care cred ºi
împlinesc fapte bune, vor avea parte de iertare ºi de mare rãsplatã.
8. Oare acela cãruia i se împodobeºte fapta sa rea, încât o socoteºte
bunã, [este la fel cu acela care împlineºte fapte bune]? Dar Allah duce
în rãtãcire pe cine voieºte El ºi cãlãuzeºte pe calea cea bunã pe cine
voieºte El. Deci nu lãsa sã se petreacã sufletul tãu în suspine pentru
ei!(9) Allah este bine ºtiutor a ceea ce sãvârºesc ei.
9. Allah este Cel care trimite vânturile ce ridicã nouri, iar Noi îi
conducem cãtre un þinut mort(10) ºi înviem cu ei pãmântul, dupã ce a
fost mort.(11) Astfel va fi ºi învierea!
10. Cel ce voieºte puterea, la Allah este toatã puterea!(12) La El se
înalþã cuvântul cel bun ºi El înalþã fapta cea bunã,(13) iar aceia care
uneltesc fapte rele, aceia vor avea parte de chin aspru, iar uneltirea
acestora nu va izbuti.
11. Allah v-a creat pe voi din þãrânã, apoi dintr-o picãturã, apoi v-a
fãcut pe voi perechi. ªi nici o femeie nu rãmâne grea ºi nici nu naºte
decât cu ºtirea Lui. ªi nici unuia din cei care au parte de viaþã lungã nu
i se dã mai mult ºi nu i se scade din viaþa lui, fãrã [ca aceasta sã fie]
într-o carte.(14) Acest lucru este pentru Allah uºor.
12. Cele douã mãri(15) nu sunt la fel; aceasta este bunã, dulce,
plãcutã la bãut, iar aceasta este sãratã ºi amarã. ªi totuºi din fiecare
[dintre cele douã] mâncaþi carne proaspãtã ºi scoateþi podoabã pe
care o purtaþi.(16) ªi tu vezi corãbiile despicând apa pentru ca voi sã
cãutaþi îndurarea Sa. Poate cã voi veþi fi mulþumitori!
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17) Pânã la un termen când le este sortit sã piarã (Ziua Judecãþii de Apoi).
18) Metaforã pentru un lucru neînsemnat sau demn de dispreþ.
19) Pentru cã sunt neînsufleþiþi.
20) Presupunând cã ar auzi-o.
21) Suflet pãcãtos.
22) Povara pãcatelor unui alt suflet.
23) De povara pãcatelor.
24) De murdãria necredinþei ºi pãcatelor.
25) Pildã pentru necredincios ºi credincios.
26) Pildã pentru adevãr ºi neadevãr.
27) Pildã pentru rãsplatã ºi pedeapsã.
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13. El lasã ca noaptea sã intre în zi ºi lasã ca ziua sã intre în noapte.
El a supus Soarele ºi Luna ºi fiecare aleargã cãtre un termen
hotãrât.(17) Acesta este Allah, Domnul vostru. A Lui este stãpânirea,
iar aceia [idolii] pe care voi îi chemaþi în locul Lui nu stãpânesc nici cât
pieliþa sâmburelui de curmalã.(18)

14. Dacã îi chemaþi, ei nu aud chemarea voastrã(19) ºi chiar dacã ar
auzi-o,(20) tot nu v-ar rãspunde vouã. Iar în Ziua Învierii, ei vor tãgãdui
cã i-aþi fãcut asociaþi [lui Allah]. ªi nimeni nu te poate învãþa aºa cum
o face un Bineºtiutor [Khabir].
15. O, oameni! Voi sunteþi sãraci [ºi aveþi nevoie] de Allah, iar Allah
este Cel Deajuns pentru Sine [ºi] Cel Vrednic de Laudã [Ghaniyy,
Hamid].
16. Dacã El ar voi, v-ar face sã pieriþi ºi ar aduce o fãpturã nouã,
17. Cãci acest [lucru] nu este greu pentru Allah.
18. ªi nu va purta nici un suflet(21) povara altuia.(22) Iar dacã un suflet
încãrcat(23) va chema dupã ajutor, nimic din povara sa nu va fi purtat
[de altcineva], nici dacã ar fi o rudã apropiatã. Tu îi previi numai pe
aceia care au fricã de Domnul lor, atunci când ei nu sunt vãzuþi [de alþi
oameni], ºi care împlinesc Rugãciunea [As-Salat]. Iar acela care se
curãþeºte(24) nu se curãþeºte decât pentru sine însuºi ºi la Allah este
întoarcerea.
19. Nu sunt deopotrivã cel orb cu cel care vede,(25)

20. Nici întunecimea cu lumina,(26)

21. Nici umbra cu dogoarea.(27)
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28) Pildã pentru credincioºi ºi necredincioºi.
29) Pe cei ignoranþi care sunt ca ºi morþi.
30) Minuni.
31) Toate vieþuitoarele de pe pãmânt, în afarã de om ºi de vite.
32) Cãmilele, bovinele, ovinele ºi caprinele.
33) Diferite.
34) Metaforã pentru primirea rãsplatei prin supunere.
35) Coranul.
36) Scripturile anterioare.
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22. ªi nu sunt deopotrivã cei vii cu cei morþi.(28) Allah face sã audã pe
cine voieºte El, pe când tu nu-i poþi face sã audã pe cei din
morminte.(29)

23. Tu nu eºti decât un prevenitor.
24. Noi te-am trimis cu Adevãrul, ca binevestitor ºi prevenitor, ºi nu
este comunitate care sã nu fi avut un prevenitor.
25. ªi dacã te socotesc pe tine mincinos, [sã ºtii cã] ºi cei de mai
înaintea lor i-au socotit mincinoºi [pe trimiºii lor], în vreme ce trimiºii
lor le-au adus semne limpezi,(30) cu scripturile ºi cu Cartea cea
luminoasã!
26. Apoi, Eu i-am luat pe cei care nu au crezut ºi cum a fost
mustrarea Mea!
27. Oare nu vezi cã Allah a fãcut sã coboare din cer apã ºi cã Noi
am fãcut apoi sã iasã la ivealã roduri cu felurite culori ºi cã în munþi
sunt dâre albe ºi roºii, cu felurite culori, ºi stânci foarte negre?!
28. Tot astfel sunt ºi printre oameni ºi vieþuitoare(31) ºi vite(32) cu
felurite culori.(33) Singurii ce se tem de Allah sunt învãþaþii dintre robii
Sãi. Dar Allah este Puternic [ºi] Iertãtor [‘Aziz, Ghafur].
29. Aceia care recitã Cartea lui Allah, împlinesc Rugãciunea [As-
Salat] ºi fac milostenii din cele cu care i-am înzestrat, într-ascuns ºi pe
faþã, vor nãdãjdui într-un negoþ(34) care nu piere.
30. Pentru cã El [Allah] o sã le dea lor rãsplata lor întreagã ºi o sã
mai ºi sporeascã din mare mila Sa, cãci El este Iertãtor [ºi] Mulþumitor
[Ghafur, ªakur].
31. ªi ceea ce þi-am revelat noi din Carte(35) este Adevãrul, întãrind
ceea ce a fost mai înainte de ea.(36) Allah este Bineºtiutor [ºi] Limpede
Vãzãtor [Khabir, Basir] al robilor Sãi.
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37) Coranul.
38) Ca urmare a nesupunerii ºi sãvârºirii de pãcate.
39) Paradisul.
40) Profetul Muhammed.
41) Urmaºi ai neamurilor de dinaintea voastrã.
42) Pierderea a tot ceea ce este bun în aceastã lume ºi în Lumea de Apoi.
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32. Apoi, Noi am dat spre moºtenire Cartea(37) acelora pe care i-am
ales dintre robii Noºtri. Printre ei sunt unii nedrepþi cu ei înºiºi(38),
printre ei sunt alþii care þin mãsura ºi printre ei sunt alþii care îi întrec
cu faptele lor bune [pe toþi ceilalþi], cu voia lui Allah. Aceasta este
marea îndurare.
33. Ei vor intra în grãdinile Edenului ºi vor fi împodobiþi în ele cu
brãþãri de aur ºi mãrgãritare, iar straiele lor vor fi din mãtase, în ele.
34. Ei vor zice: “Laudã lui Allah care a îndepãrtat de la noi mâhni-
rea! Domnul nostru este Iertãtor [ºi] Mulþumitor [Ghafur, ªakur].
35. El este Cel care ne lasã pe noi sã sãlãºluim în casa statorniciei,(39)

prin mare mila Lui, ºi nu ne va ajunge în ea oboseala ºi nici nu ne va
ajunge în ea neputinþa”.
36. Iar aceia care nu au crezut vor avea parte de focul Gheenei; nu
vor fi ei osândiþi ca sã moarã, dar nici nu li se va uºura chinul lor. Astfel
îl rãsplãtim Noi pe fiecare necredincios.
37. ªi ei vor striga acolo: “Doamne, scoate-ne pe noi, cãci noi vom
sãvârºi fapte bune, nu aºa precum am fãcut!” “Dar oare nu v-am
lãsat Noi sã aveþi parte de viaþã lungã pentru ca cel care a vrut sã
chibzuiascã sã poatã chibzui? ªi a venit la voi Prevenitorul.(40) Deci
gustaþi [pedeapsa voastrã]! Iar pentru cei nelegiuiþi nu este ajutor!”
38. Allah este ªtiutorul celor necunoscute din ceruri ºi de pre pãmânt.
El este ªtiutorul celor ascunse înlãuntrul piepturilor.
39. Allah este Cel care v-a fãcut pe voi urmaºi pe pãmânt.(41) Acela
care este necredincios, împotriva lui se va întoarce necredinþa sa. Iar
necredinþa celor necredincioºi nu sporeºte decât mânia Domnului lor ºi
nu le sporeºte necredinþa celor necredincioºi decât numai pieirea.(42)
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43) Spuneþi-Mi despre asociaþii voºtri.
44) Au ei vreo parte, alãturi de Allah, la creaþie?
45) Le-am dat Noi vreo carte care sã le permitã sã se socoteascã asociaþi ai

lui Allah ºi sã le serveascã drept argument?
46) Þine aºtrii sã nu se prãbuºeascã ºi sã nu disparã.
47) Decât toate comunitãþile trecute.
48) Referire la pedepsirea neamurilor vechi, care i-au socotit pe trimiºii lor

mincinoºi.
49) Pentru pãcatele pe care le-au sãvârºit.
50) Nici un suflet.
51) Amânã pedeapsa lor.
52) Termenul pedepsirii lor.

35 • SURAT FATIR

40. Spune: “Îi vedeþi(43) pe asociaþii voºtri pe care voi îi invocaþi afarã
de Allah? Arãtaþi-mi ce au creat ei pe pãmânt? Sau au ei vreo parte
în crearea cerurilor?(44) Sau lor le-am dat Noi vreo carte pe care ei sã
o cunoascã bine?”(45) [Nicidecum!] Dar nu-ºi fãgãduiesc cei nelegiuiþi
unii altora decât numai înºelãciune.
41. Allah þine cerurile ºi pãmântul ca sã nu se prãbuºeascã(46). Iar
dacã s-ar prãbuºi, nimeni, dupã El, nu le-ar mai putea þine! El este
Rãbdãtor [ºi] Iertãtor [Halim, Ghafur].
42. Ei au fãcut [mai înainte] jurãminte sfinte, pe Allah, cã de le va
veni un prevenitor ei vor fi mai bine cãlãuziþi decât orice altã
comunitate.(47) Dar când le-a venit lor un prevenitor [Muhammed],
venirea lui nu a fãcut decât sã le sporeascã nesuferirea ºi mai mult,
43. Semeþindu-se pe pãmânt ºi prin viclenia celui ºiret. Însã viclenia
perfidã nu cuprinde decât neamul ei. ªi oare aºteaptã ei [altceva]
decât rânduiala celor vechi?(48) Dar nu vei gãsi nicicând înlocuire
pentru rânduiala lui Allah ºi nu vei gãsi niciodatã schimbare pentru
rânduiala lui Allah!
44. Oare n-au purces ei prin lume ºi nu au vãzut care a fost sfârºitul
celor de dinaintea lor, deºi au fost mai puternici decât ei?! ªi nimic din
ceruri ºi de pre pãmânt nu poate sã scape de pedeapsa lui Allah, cãci
El este Atoateºtiutor [ºi] Atotputernic ['Alim, Qadir].
45. Iar dacã Allah i-ar pedepsi pe oameni pentru ceea ce au
dobândit,(49) n-ar mai lãsa pe faþa lui [a pãmântului] nici o vietate.(50)

Însã El îi pãsuieºte pânã la un termen hotãrât(51) ºi când va sosi
termenul lor,(52) atunci Allah va fi cu robii Sãi Binevãzãtor [Basir].
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36    SURAT YA-SIN(1)

(Mekkanã [41]; 83 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ya-Sin.
2. [Jur] pe Coranul plin de înþelepciune,
3. Tu, [Muhammed], eºti [unul] dintre trimiºii
4. Pe un drum drept!
5. [Aceasta este] revelaþia Celui Atotputernic [ºi] Îndurãtor [Al-’Aziz,
Ar-Rahim],
6. Pentru ca sã previi un popor, ai cãrui pãrinþi nu au fost preveniþi,
iar ei sunt nebãgãtori de seamã.(2)

7. S-a adeverit Cuvântul(3) cã cei mai mulþi dintre ei nu vor crede.
8. Noi am pus lanþuri pe gâturile lor ºi ele sunt pânã la bãrbii, iar
capetele lor sunt înãlþate.
9. ªi Noi am pus o stavilã dinaintea lor ºi o stavilã în urma lor ºi astfel
le-am acoperit lor ochii ºi iatã cã ei nu mai vãd.
10. ªi le este totuna de-i previi ori nu-i previi, cãci ei nu cred.
11. Tu îl previi numai pe cel care urmeazã Îndemnarea(4) ºi se teme
de Cel Milostiv [Ar-Rahman] în tainã.(5) Binevesteºte-i lui iertare ºi
rãsplatã generoasã!
12. Numai Noi îi înviem pe cei morþi ºi scriem ceea ce au fãcut ei mai
înainte, ca ºi urmele lor,(6) ºi toate lucrurile le-am numãrat(7) într-o carte
limpede.(8)

1) Aceastã surã nu are alt titlu în afara acestor douã litere, care constituie
primul verset al sãu. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis:
”Fiecare lucru are o inimã, iar inima Coranului este Ya-Sin, voiesc ca ea sã fie
învãþatã ºi sã se afle în inima fiecãrui om din comunitatea mea”.

2) Acesta este neamul Qurayº, care nu a mai fost prevenit mai înainte de cãtre
un alt trimis sau cu vreo altã carte.

3) Sentinþa pronunþatã de cartea eternã.
4) Coranul.
5) Fãrã sã-L vadã sau când se aflã singur.
6) Urmãrile faptelor lor.
7) Le-am însemnat ºi le-am pãstrat.
8) Tablele pãstrate.

36 • SURAT YA-SIN
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9) Neamului din Mekka.
10) Mulþi comentatori clasici identificã aceastã cetate cu oraºul Antiochia - unul

din cele mai importante centre din nordul Siriei, în timpul primului secol al erei
creºtine (acum Antakia).

11) Chemarea voastrã la Allah cel Unic.
12) Este necredinþa voastrã.
13) Dupã moarte.
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13. ªi dã-le lor(9) drept pildã pe locuitorii cetãþii,(10) când au venit la
ei trimiºii.
14. Când am trimis la ei doi [trimiºi], dar i-au socotit pe ei mincinoºi.
Atunci i-am întãrit ºi cu un al treilea ºi au zis ei: “Noi suntem trimiºi la
voi!”
15. Dar ei le-au rãspuns: “Voi nu sunteþi decât niºte oameni ca ºi noi.
Cel Milostiv [Ar-Rahman] nu a fãcut sã coboare nimic, iar voi nu faceþi
decât sã minþiþi!”
16. Însã [trimiºii le-]au zis: “Domnul nostru ºtie cã noi suntem trimiºi la
voi,
17. Iar noi nu suntem datori decât cu transmiterea limpede [a
mesajului nostru]”.
18. Au zis ei: “Noi vedem un semn [prevestitor de] rãu în voi. Dacã nu
încetaþi,(11) noi vã vom ucide cu pietre ºi vã va ajunge o osândã
dureroasã de la noi!”
19. Le-au rãspuns: “Semnul prevestitor de rãu este cu voi!(12) Când
aþi fost îndemnaþi, [aþi prevestit rãul]!... Însã voi sunteþi un neam care
întrece mãsura!…”
20. ªi de la capãtul cetãþii a venit un bãrbat, alergând, ºi a zis: “O,
neam al meu, urmaþi-i pe trimiºi!
21. Urmaþi-i pe cei care nu cer rãsplatã ºi care sunt pe drumul cel
bun!
22. De ce sã nu-L ador eu pe Cel care m-a creat pe mine? ªi la El
veþi fi voi întorºi!(13)

23. Sã iau eu alþi zei în locul Lui? Dacã Cel Milostiv [Ar-Rahman] va
voi sã-mi facã mie un rãu, nu-mi va fi de nici un folos mijlocirea lor ºi
ei nu mã vor putea mântui!
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14) I-au zis lui îngerii când a murit.
15) Ca rãsplatã pentru credinþa ta adevãratã.
16) Dupã moartea lui.
17) Pentru a-i ucide.
18) Pedeapsa a fost un strigãt din cer care i-a nimicit pe ei.
19) Nu ºtiu ei?
20) Pentru a li se cere socotealã ºi a fi rãsplãtiþi.
21) Pentru neamul din Mekka ºi pentru toþi oamenii care tãgãduiesc învierea

în Ziua Judecãþii de Apoi.
22) Produsele rezultate din prelucrarea acestor roade sau dupã o altã inter-

pretare: din ceea ce nu au lucrat mâinile lor, ci a fost creat de Allah.
23) Dupã o altã interpretare: a creat toate soiurile.
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24. Aºadar, eu aº fi într-o rãtãcire învederatã!
25. Eu cred în Domnul vostru, deci ascultaþi de mine!”
26. ªi i se zice lui:(14) “Intrã în Rai!”(15) Iar el rãspunde: “O, de ar ºti
neamul meu
27. Cã Domnul meu m-a iertat ºi m-a aºezat pe mine între cei
cinstiþi!”
28. ªi Noi nu am fãcut sã coboare asupra neamului sãu, în urma
lui,(16) vreo oaste din cer,(17) cãci nu am vrut sã facem sã coboare.
29. Nu a fost decât un singur strigãt(18) ºi iatã-i pe ei stinºi, fãrã viaþã.
30. Vai, pentru robii [Mei]! Nu vine la ei nici un trimis fãrã ca ei sã-l
batjocoreascã!
31. Nu au vãzut(19) ei câte neamuri am nimicit Noi înaintea lor? [ªi nu
au vãzut ei cã ele] nu se vor mai întoarce niciodatã la ei?!
32. Dar fiecare, toþi la un loc vor fi aduºi [înaintea] Noastrã!(20)

33. ªi un semn pentru ei(21) este pãmântul cel mort, pe care Noi îl
aducem la viaþã ºi scoatem din el grâne, din care ei mãnâncã.
34. ªi Noi facem pe el grãdini de palmieri ºi vii ºi facem sã þâºneascã
din el izvoare.
35. Pentru ca ei sã mãnânce din roadele Sale ºi din ceea ce au fãcut
mâinile lor.(22) Oare ei nu vor fi mulþumitori?
36. Mãrire Celui care le-a creat pe toate perechi,(23) din ceea ce face
pãmântul sã creascã ºi din ei înºiºi ºi din cele pe care ei nu le cunosc!
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24) Cornul lunii este comparat cu un ciorchine galben ºi îmbãtrânit, care se
arcuieºte.

25) Sã vinã înainte de timpul care i-a fost hotãrât.
26) Scoborâtorii lui Noe.
27) Asemenea corãbiei.
28) Referire la cãmile, socotite “corãbii ale uscatului”.
29) Cãci vor muri înecaþi numaidecât.
30) Pânã ce vor muri, dupã ce i-am salvat de la înec.
31) De soarta neamurilor trecute, care i-au socotit pe trimiºii lor mincinoºi.
32) Pedeapsa care vã aºteaptã în Lumea de Apoi.
33) Pentru teama voastrã ºi pentru mulþumirea voastrã.
34) Care dovedesc adevãrul celor propovãduite de trimiºi.
35) Socotindu-l mincinos.
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37. ªi un semn pentru ei este ºi noaptea! Noi tragem din ea ziua ºi
iatã-i pe ei în întuneric,
38. Iar Soarele aleargã cãtre un sãlaº al lui. Aceasta este rânduiala
Celui Atotputernic [ºi] Atoateºtiutor [Al-’Aziz, Al-’Alim]!
39. Iar pentru Lunã am orânduit Noi faze, pânã ce ea devine ca un
ciorchine bãtrân de palmier.(24)

40. Nici Soarele nu se cuvine sã ajungã Luna, nici noaptea nu poate
sã o ia înaintea zilei(25) ºi toate plutesc pe orbite [proprii].
41. ªi un [alt] semn pentru ei este acela cã Noi i-am purtat pe scobo-
râtorii lor(26) într-o corabie încãrcatã
42. ªi le-am fãcut lor altele asemenea ei,(27) pe care ei se suie(28)

43. ªi de am voi Noi, i-am îneca pe ei ºi ei nu ar avea nici un ajutor
[ca sã audã þipetele lor](29) ºi nici n-ar fi ei mântuiþi,
44. Decât prin îndurarea Noastrã [îi lãsãm sã mai trãiascã] ºi sã se
bucure pentru un timp.(30)

45. ªi dacã li se zice lor: “Fiþi cu fricã de ceea ce a fost înaintea
voastrã(31) ºi de ceea ce este în urma voastrã,(32) poate cã [astfel] vi se
va arãta vouã îndurare!”(33) [ei se semeþesc].
46. ªi nu le vine lor nici un semn dintre semnele Domnului lor(34) fãrã
ca ei sã nu se îndepãrteze de el.(35)
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36) Cu Ziua Învierii?
37) Prima suflare a lui Israfil în trâmbiþã pentru a veni la Judecata de Apoi.
38) În timpul tocmelilor ºi tranzacþiilor lor comerciale.
39) Pentru a vedea care este starea lor, fiindcã vor muri când strigãtul îi va

lovi pe neaºteptate.
40) Pentru Înviere (a doua suflare în trâmbiþã a lui Israfil).
41) În privinþa Judecãþii ºi rãsplãþii.
42) La umbra pomilor sau la adãpost de arºiþã.
43) Paturi împodobite.
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47. ªi dacã li se zice lor: “Dãruiþi din cele cu care Allah v-a înzestrat
pe voi!”, aceia care nu cred grãiesc cãtre aceia care cred: “Sã-l
hrãnim noi pe acela pe care l-ar hrãni Allah, dacã ar voi? Voi nu
sunteþi decât într-o rãtãcire vãditã!”
48. ªi ei zic: “ªi când se va împlini aceastã ameninþare,(36) dacã voi
spuneþi adevãrul?”
49. Ei nu au a aºtepta decât un singur strigãt,(37) care-i va apuca pe
ei, în vreme ce ei se vor certa.(38)

50. ªi ei nu vor putea nici sã facã vreo îndemnare, nici sã se întoarcã
la familiile lor.(39)

51. ªi se va sulfa în trâmbiþã(40) ºi iatã-i pe ei grãbindu-se din gropi
cãtre Domnul lor
52. ªi zicând: “Vai nouã! Cine ne-a sculat pe noi din culcuºul nostru?”
Aceasta este ceea ce a fãgãduit Cel Milostiv [Ar-Rahman], iar trimiºii
au spus adevãrul.(41)

53. Nu va fi decât un singur strigãt ºi iatã cã ei toþi vor fi aduºi la Noi.
54. ªi în Ziua aceea nu va fi nici un suflet nedreptãþit întru nimic ºi nu
veþi fi rãsplãtiþi decât pentru ceea ce aþi fãcut.
55. Locuitorii Raiului vor fi în Ziua aceea ocupaþi, bucurându-se
fericiþi,
56. Ei împreunã cu soaþele lor, la umbrã,(42) vor fi rezemaþi pe diva-
nuri,(43)

57. Acolo vor avea ei roduri ºi [tot] ceea ce vor cere.
58. “Pace!” Un cuvânt de la un Stãpân Îndurãtor
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44) Numai pe Mine.
45) ªeitan.
46) Înainte de voi.
47) Gustaþi vãpaia lui astãzi, pentru necredinþa voastrã din viaþa lumeascã.
48) Nu le vom mai îngãdui sã vorbeascã.
49) Schimbând înfãþiºarea lor ºi zãdãrnicind puterile lor.
50) N-ar mai fi putut sã pãrãseascã locurile lor.
51) Slãbindu-i puterile ºi înfãþiºarea încât ajunge neputincios ca un copil, atât

la trup cât ºi la minte.
52) Rãspuns la afirmaþia cã Profetul Muhammed ar fi fost poet ºi ceea ce a

spus el ar fi fost poezie.
53) Înþelept, în stare sã tragã învãþãminte din întâmplãrile trecute, cãci cei care

nu le dau atenþie sunt ca ºi morþi.
54) Ameninþarea cu pedeapsa.
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59. Iar voi, nelegiuiþilor, sã staþi despãrþiþi în Ziua aceea!
60. “Oare nu am fãcut Eu legãmânt cu voi, o, fii ai lui Adam, sã nu-l
adoraþi pe ªeitan, cãci el vã este vouã duºman învederat,
61. ªi sã Mã adoraþi pe Mine(44) [pentru cã] acesta este drumul
drept?!
62. El(45) a dus în rãtãcire o mare parte dintre voi.(46) Oare voi nu
pricepeþi?
63. Acesta este Iadul care vi s-a promis.
64. Sã ardeþi astãzi în el,(47) pentru cã voi nu aþi crezut!”
65. În aceastã Zi vom pecetlui gurile lor(48) ºi ne vor grãi nouã mâinile
lor, iar picioarele lor vor face mãrturie pentru ceea ce ei au dobândit.
66. ªi de am fi voit, am fi stins Noi ochii lor ºi s-ar fi întrecut ei cãtre
drum, dar cum ar mai fi putut ei sã vadã?
67. ªi de am fi voit, i-am fi prefãcut Noi în locurile lor(49) ºi n-ar mai fi
putut ei nici sã meargã înainte, nici sã se întoarcã.(50)

68. ªi aceluia cãruia îi dãruim Noi viaþã lungã, aceluia îi slãbim Noi
înfãþiºarea.(51) Oare ei nu pricep?
69. ªi Noi nu l-am învãþat pe el poezia,(52) cãci aceasta nu s-ar fi
cuvenit pentru el. Aceasta nu este decât îndemnare ºi un Coran
limpede,
70. Pentru a-l preveni pe cel care este viu(53) ºi pentru a se împlini
Cuvântul(54) împotriva necredincioºilor.
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55) Cãmile, bovine, ovine ºi caprine.
56) Carnea lor.
57) Cum sunt pieile, lâna ºi pãrul.
58) Laptele lor.
59) Adusã ºi pregãtitã pentru a-i sluji ºi a-i apãra pe idoli.
60) Pentru a contesta Învierea.
61) S-a relatat cã Ubayy ben Khalaf, unul dintre conducãtorii necredincioºilor

din neamul Qurayº, a venit cu un os învechit la Profet - Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! - ºi l-a sfãrâmat cu mâna, apoi a zis: “Ai pretenþia, Muhammed,
cã Allah le va reda la astea viaþã dupã ce s-au descompus?” Iar Profetul - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a rãspuns: “Da, le va reda viaþã, iar apoi
te va învia pe tine ºi te va duce în Iad”. ªi Allah Preaînaltul a revelat acest verset.

62) Crearea sa de cãtre Noi.
63) Referire la producerea focului prin frecarea a douã bucãþi de lemn pânã

la aprindere.
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71. Oare ei nu vãd cã Noi le-am fãcut lor, printre cele pe care le-au
creat mâinile Noastre, vite,(55) cãrora ei le sunt stãpâni?
72. ªi le-am fãcut supuse lor ºi unele dintre ele le servesc pentru
cãlãrie, iar de la altele mãnâncã(56)

73. ªi au de la ele [ºi alte] foloase(57) ºi bãuturi.(58) Oare ei nu vor
aduce mulþumire?
74. ªi ei au luat în locul lui Allah alþi zei, în nãdejdea cã ei vor fi
ajutaþi.
75. Dar nu le vor putea fi de nici un ajutor, aºa cum sunt ei [pentru
idoli ca] o oaste pregãtitã.(59)

76. ªi sã nu te mâhneascã vorbele lor! Noi ºtim atât ceea ce ei þin
ascuns, cât ºi ceea ce ei mãrturisesc pe faþã.
77. Oare nu vede omul cã Noi l-am creat pe el dintr-o picãturã? ªi
iatã cã el Ne este Nouã un duºman învederat(60)!
78. El ne dã Nouã o pildã(61), uitând de crearea sa(62) ºi zice: “Cine le
mai dã viaþã oaselor dupã ce ele sunt putrezite?”
79. Spune: “Le va da lor viaþã Acela care le-a creat pe ele prima
oarã, cãci El este bine ºtiutor al întregii firi!
80. Acela care a fãcut pentru voi din pomul verde foc ºi iatã cã voi
de la el aprindeþi!”(63)
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81. Oare Acela care a creat cerurile ºi pãmântul(64) nu are putinþa sã
creeze asemenea lor?(65) Ba da!(66) ªi El este Creatorul Atoateºtiutor
[Al-Khallaq, Al-’Alim]!
82. ªi dacã voieºte El un lucru, porunca Lui este numai sã zicã "Fii" ºi
el este.
83. Laudã Celui în mâna cãruia se aflã stãpânirea tuturor lucrurilor!
ªi la El veþi fi aduºi înapoi!(67)

64) Care sunt atât de mari.
65) Oameni mici ºi slabi, asemenea vouã, dupã ce v-a creat prima oarã?
66) El are aceastã putere!
67) Dupã moarte, pentru a vã rãsplãti dupã faptele voastre.

36 • SURAT YA-SIN
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1) “Cetele aºezate în rânduri” - adicã îngerii aºezaþi în rânduri, în aºteptarea
poruncilor lui Allah. În versetele 2-3 sunt menþionate câteva din atribuþiile lor.

2) Adicã “jur pe îngeri”.
3) Coranul.
4) Soarele rãsare din locuri diferite de la o perioadã la alta.
5) Care nu mai ascultã de poruncile lui Allah.
6) Ale îngerilor.
7) Din toate pãrþile cerului, dacã vor încerca sã se suie la el.
8) Vreun cuvânt.
9) De parcã ar strãpunge vãzduhul cu lumina lor arzãtoare. Aceasta îl urmã-

reºte pe ªeitan pentru a-l arde.
10) Pe idolatrii din Mekka.
11) De tãgãduirea de cãtre ei a Învierii.
12) De faptul cã tu te miri.
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37    SURAT AS-SAFFAT(1)

(Mekkanã [56]; 182 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe cei ce se înºirã în rânduri(2)

2. ªi pe cei care opresc cu îndârjire
3. ªi pe cei care recitã Îndemnarea:(3)

4. “Domnul vostru este unul singur,
5. Stãpânul cerurilor ºi al pãmântului ºi al celor dintre ele ºi Stãpânul
rãsãriturilor”(4)

6. Noi am împodobit cerul cel mai apropiat cu podoaba stelelor
7. Care apãrã împotriva oricãrui ºeitan rãzvrãtit.(5)

8. Ei nu vor putea sã tragã cu urechea la cãpeteniile preaînalte(6) ºi
vor fi loviþi din toate pãrþile,(7)

9. Pentru a fi alungaþi. ªi ei vor avea parte de chin veºnic,
10. Afarã de acela care prinde din zbor(8) ºi care este urmãrit de o
stea cãzãtoare, lucitoare.(9)

11. Întreabã-i pe ei(10) dacã sunt ei mai anevoie de creat decât aceia
pe care Noi i-am creat! Noi i-am fãcut [pe oameni] dintr-un lut lipicios.
12. Dar tu te miri,(11) iar ei îºi bat joc.(12)
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13) Ei nu se tem ºi nu învaþã din aceasta.
14) Cea de a doua suflare a lui Israfil în trâmbiþã pentru Înviere.
15) Faþã de ei înºiºi, datoritã necredinþei ºi pãcatelor sãvârºite.
16) Întru rãu.
17) Idolii lor.
18) Se vor lãsa conduºi ºi vor fi smeriþi.
19) Încercând sã ne abateþi în numele religiei ºi adevãrului.
20) Ameninþarea lui Allah cã vom gusta pedeapsa.
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13. Iar când li se pomeneºte [Coranul], ei nu iau aminte, (13)

14. Iar dacã vãd un semn, ei cautã numaidecât sã-ºi batã joc [de el],
15. Zicând:”Aceasta nu este decât vrãjitorie învederatã!
16. Oare când vom muri ºi vom fi noi þãrânã ºi oseminte, vom mai
putea noi sã fim înviaþi?
17. ªi la fel ºi primii noºtri strãmoºi?”
18. Spune: “Da, ºi veþi fi voi umiliþi apoi!”
19. Va fi numai un singur strigãt(14) ºi iatã-i pe ei cum privesc,
20. Zicând: “Vai nouã! Aceasta este Ziua Judecãþii!”
21. [ªi o voce va zice]: “Aceasta este Ziua Judecãþii de Apoi, pe care
voi aþi tãgãduit-o!”
22. “Adunaþi-i pe aceia care au fost nedrepþi(15) ºi pe semenii lor,(16)

împreunã cu aceia pe care i-au adorat(17)

23. În locul lui Allah ºi duceþi-i pe ei pe drumul Iadului!
24. ªi opriþi-i pe ei, pentru cã ei trebuie sã fie întrebaþi!
25. De ce nu vã ajutaþi voi unii altora?”
26. Dar în Ziua aceea vor fi ei supuºi(18)

27. ªi se vor întoarce unul cãtre celãlalt ºi se vor întreba;
28. Vor zice: “Voi aþi venit la noi cu dreapta!”(19)

29. Dar ei le vor rãspunde: “Ba voi nu aþi fost credincioºi,
30. Iar noi nu am avut nici o putere asupra voastrã, cãci aþi fost un
neam de nelegiuiþi.
31. Deci s-a împlinit Cuvântul Domnului nostru împotriva noastrã ºi
[acum] noi gustãm [pedeapsa]!(20)
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21) Necredincioºii, atât conducãtorii lor cât ºi supuºii acestora.
22) Cu idolatrii ºi pãcãtoºii.
23) Refuzând sã accepte propovãduirea ºi chemarea la Allah Cel Unic.
24) Care au fost mai înþelepþi, între toate neamurile.
25) Din pricina plãsmuirii voastre.
26) Dreptcredincioºii.
27) În Paradis.
28) Astfel încât sã se vadã unii pe alþii.
29) O anumitã bãuturã, poate vinul - dupã unele interpretãri - care curge ca

un pârâu, fãrã întrerupere.
30) Adicã limpede (ca o calitate a vinului).
31) Aºa cum se întâmplã cu vinul din aceastã lume.
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32. ªi v-am dus pe voi în rãtãcire, cãci ºi noi înºine am fost rãtãciþi!”
33. ªi în Ziua aceea vor fi ei(21) împreunã la pedeapsã.
34. Astfel facem Noi cu nelegiuiþii!(22)

35. Când li s-a zis lor “Nu existã altã divinitate afarã de Allah”, ei s-au
semeþit,(23)

36. Zicând: “Sã-i pãrãsim noi pe zeii noºtri pentru un poet nebun?"
37. Însã el a venit cu Adevãrul ºi a adeverit [mesajele] trimiºilor.(24)

38. Veþi gusta voi(25) chinul cel dureros
39. ªi nu veþi fi rãsplãtiþi decât pentru ceea ce aþi fãcut,
40. Afarã de robii lui Allah cei aleºi;(26)

41. Aceia vor avea parte de un dar bineºtiut;(27)

42. Fructe [delicioase]! ªi vor fi ei cinstiþi
43. În Grãdinile Fericirii,
44. Pe divanuri, aºezaþi faþã în faþã,(28)

45. ªi se va trece printre ei cu o cupã umplutã dintr-un izvor,(29)

46. Albã,(30) plãcutã pentru cei ce beau,
47. În ea nu va fi ameþealã ºi nici nu se vor îmbãta din pricina ei,(31)

48. ªi vor avea lângã ei fete neprihãnite, cu priviri scurte ºi cu ochi
mari, frumoºi,
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32) Beduinii le comparau pe femeile frumoase cu ouãle de struþ, de un alb
imaculat, pentru cã erau depuse în deºert, unde nu le atingea nimeni ºi nu se
depunea nici praf pe ele.

33) În viaþa lumeascã.
34) În Ziua de Apoi.
35) Vom mai fi noi readuºi la viaþã ºi ni se va mai cere nouã socotealã?
36) Prin fereastra Paradisului, cãtre Infern, pentru a-l vedea pe prietenul acela?
37) Care m-a cãlãuzit ºi a fost blând cu mine.
38) De cãtre îngeri împreunã cu tine, în Infern.
39) Se adreseazã în continuare fostului sãu prieten sau interlocutorilor sãi.
40) Mic arbust, cu miros urât ºi fructe amare, care ar creºte în câmpia Tihama

din Peninsula Arabã.
41) Pentru a-i chinui cu el pe nelegiuiþi în Infern.

37 • SURAT AS-SAFFAT

49. Semãnând cu niºte ouã pãstrate cu grijã.(32)

50. ªi se vor întoarce unii spre alþii, întrebându-se,
51. Va zice unul dintre ei: “Eu am avut un prieten apropiat(33)

52. Care zicea: "Tu eºti dintre cei care cred cu adevãrat?"(34)

53. Oare dupã ce am murit ºi ne-am fãcut þãrânã ºi oseminte, ni se
va mai cere nouã socotealã?”(35)

54. Va zice: “Vreþi voi sã priviþi în jos?”(36)

55. ªi va privi el ºi îl va vedea pe acela în mijlocul Iadului.
56. ªi va zice el atunci: “Pe Allah! Aproape cã mi-ai adus pieirea!
57. ªi de n-ar fi fost îndurarea Stãpânului meu,(37) aº fi ºi eu printre
cei aduºi!(38)

58. Este adevãrat cã noi nu vom muri
59. Decât cu moartea noastrã cea dintâi ºi cã nu vom fi noi
chinuiþi?”(39)

60. Aceasta este marea izbândã!
61. Pentru aºa ceva se cuvine sã se strãduiascã aceia care se
strãduiesc.
62. Oare aceastã ospeþie este mai bunã sau pomul Zaqqum?(40)

63. Noi l-am fãcut ca o încercare pentru cei nelegiuiþi.(41)
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42) Fructele sale sunt la fel de hidoase ca ºi capetele diavolilor, aºa cum ºi le
imagineazã oamenii.

43) Le-am trimis profeþi, care i-au prevenit pe ei.
44) Care au fost nimiciþi din pricina nesupunerii lor.
45)  Zicând: “Doamne, nu lãsa pe pãmânt nici un neam de necredincioºi!”.
46) De la înec.
47) Singurii care au rãmas pe pãmânt, dupã ce neamul sãu de necredincioºi

a fost nimicit.
48) Pe necredincioºii din neamul sãu.
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64. ªi este un pom care iese din fundul Iadului
65. ªi rodurile sale sunt ca niºte capete de ºeitani,(42)

66. Iar ei sunt siliþi sã mãnânce din ele, umplându-ºi pântecele.
67. Apoi vor avea ei, peste aceasta, un amestec de apã clocotitã,
68. Apoi întoarcerea lor va fi cãtre Iad.
69. Ei i-au aflat pe pãrinþii lor în rãtãcire,
70. ªi iatã-i alergând pe urmele lor,
71. Cãci ºi înainte de ei s-au aflat în rãtãcire cei mai mulþi dintre
înaintaºii lor
72. ªi am trimis Noi prevenitori la ei,(43)

73. Însã priveºte care a fost sfârºitul celor preveniþi,(44)

74. Afarã de robii cei aleºi ai lui Allah:
75. Noe ne-a chemat pe Noi ºi Noi(45) am fost cei mai buni care i-am
rãspuns!
76. ªi l-am mântuit pe el împreunã cu familia lui de nenorocirea cea
mare,(46)

77. ªi i-am fãcut pe urmaºii sãi singurii care au rãmas.(47)

78. ªi am lãsat Noi pentru neamurile care au venit dupã ele [aceastã
binecuvântare]:
79. “Pace asupra lui Noe în toate veacurile!”
80. Astfel îi rãsplãtim Noi pe binefãcãtori.
81. El a fost unul dintre robii Noºtri dreptcredincioºi.
82. Apoi i-am înecat Noi pe ceilalþi.(48)
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49) Printre cei care au urmat calea credinþei lui Noe ºi au chemat la adorarea
Domnului Unic.

50) A chemat la Domnul Unic cu inima curatã.
51) În locul lui Allah.
52) De ce nu Îl adoraþi pe El ºi Îi faceþi Lui asociaþi? Sau ce credeþi cã va face

El cu voi ºi cum vã va pedepsi pentru cã aþi adorat pe altcineva în locul Lui?
53) Ca ºi cum ar fi vrut sã le întrebe pe ele.
54) ªi nu pot merge împreunã cu voi la sanctuarul vostru sau þineþi-vã departe

de mine ca sã nu vã molipsiþi. Sau a vrut sã le spunã cã este trist din pricina
faptului cã neamul sãu se închinã la idoli.

55) S-a dus la ei într-ascuns.
56) În batjocurã.
57) Care este mai puternicã decât stânga.
58) Neamul lui Avraam s-a apropiat de el în fugã pentru a-l mustra.
59) La idolii pe care-i ciopliþi.
60) Precum ºi pe idolii pe care-i ciopliþi.
61) Înãlþaþi pentru el un rug ºi aruncaþi-l în flãcãrile lui.
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83. Printre cei care au urmat [calea lui Noe] s-a aflat Avraam,(49)

84. Când a venit el la Domnul sãu cu inima curatã(50)

85. ªi când le-a zis tatãlui sãu ºi neamului sãu: “Pe cine adoraþi
voi?(51)

86. Voiþi voi, prin minciunã, alþi dumnezei afarã de Allah?
87. Ce credeþi voi despre Stãpânul lumilor?”(52)

88. ªi a aruncat el o privire spre stele(53)

89. ªi a zis: “Eu sunt bolnav!”(54)

90. ªi s-au întors de la el, îndepãrtându-se.
91. Apoi s-a întors cãtre zeii lor(55) ºi le-a zis:(56) “Voi nu mâncaþi?
92. De ce nu vorbiþi?”
93. Apoi s-a nãpustit asupra lor ºi i-a lovit cu mâna dreaptã.(57)

94. Atunci s-au apropiat de el în fugã.(58)

95. ªi el le-a zis: “Vã închinaþi voi la ceea ce ciopliþi,(59)

96. În vreme ce Allah v-a creat pe voi, precum ºi ceea ce faceþi voi?"(60)

97. Au zis ei: “Înãlþaþi pentru el un altar ºi aruncaþi-l în flãcãri!”(61)
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62) Zãdãrnicind viclenia lor, cãci a fãcut ca focul sã fie pentru el rece ºi
nevãtãmãtor.

63) Într-o altã þarã (þara ªamului), în care sã-L ador pe Domnul meu ºi sã apãr
religia mea.

64) Dã-mi mie un fiu evlavios, care sã mã ajute în propovãduirea mea.
65) Rãbdãtor ºi ascultãtor. Acesta a fost Ismail.
66) Mi s-a poruncit în vis, iar visele profeþilor sunt revelaþii.
67) Printre cei care rabdã jertfa sau hotãrârea lui Allah.
68) Voinþei lui Allah.
69) Pe o parte.
70) Ai fost sincer hotãrât sã împlineºti porunca Noastrã.
71) Pentru a-l deosebi pe cel devotat de ceilalþi.
72) Fiind jertfit un berbec în locul sãu.
73) Aºa cum am lãsat ºi pentru Noe.
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98. Au voit sã vicleneascã împotriva lui, dar Noi i-am fãcut pe ei sã
fie cei mai umiliþi!(62)

99. ªi a zis el, apoi: “Eu mã duc la Domnul meu care mã va
cãlãuzi.(63)

100. Doamne, dã-mi mie pe unul dintre cei evlavioºi!”(64)

101. ªi Noi i-am dat bunã veste despre un flãcãu blând.(65)

102. ªi când [fiul sãu] a ajuns la vârsta la care putea lucra împreunã
cu el, a zis: “O, fiul meu! Am vãzut în vis(66) cã te voi jertfi. Vezi cum þi
se pare?” I-a rãspuns: “O, tatã! Fã dupã cum þi se porunceºte, cãci
mã vei afla pe mine - dacã va voi Allah - printre cei rãbdãtori!”(67)

103. ªi când s-au supus amândoi(68) ºi l-a întins pe el pe o tâmplã,(69)

104. Am strigat Noi la el: “O, Avraam!
105. Tu ai împlinit vedenia!(70) Astfel îi rãsplãtim noi pe cei care
sãvârºesc bine!”
106. Aceasta a fost, neîndoielnic, o încercare rãzveditã(71)

107. ªi l-am rãscumpãrat pe el printr-o jertfã minunatã(72)

108. ªi am lãsat Noi pentru neamurile care au venit dupã el [aceastã
binecuvântare]:
109. “Pace asupra lui Avraam!”(73)

110. Astfel îi rãsplãtim Noi pe cei care sãvârºesc bine;
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74) Pe Avraam.
75) Sã aibã mulþi urmaºi ºi sã aibã profeþi printre ei.
76) Prin necredinþa ºi pãcatele lor.
77) Prin alegerea lor ca profeþi.
78) Din robia lui Faraon.
79) Tora.
80) De pedeapsa lui Allah.
81) Zeitate a fenicienilor.
82) Care au crezut în El ºi L-au urmat.
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111. Fiindcã el a fost dintre robii Noºtri dreptcredincioºi.
112. ªi i l-am vestit lui pe Isaac ca profet, dintre oamenii cei
evlavioºi.
113. ªi l-am binecuvântat pe el(74) ºi pe Isaac.(75) Dar printre urmaºii
lor s-au aflat unii fãcãtori de bine ºi alþii lãmurit nedrepþi faþã de ei
înºiºi.(76)

114. Ne-am arãtat Noi mare mila Noastrã faþã de Moise ºi Aaron(77)

115. ªi i-am izbãvit pe ei doi, împreunã cu neamul lor, de nãpasta
cea mare(78)

116. ªi i-am ajutat pe ei ºi au fost ei biruitori.
117. ªi le-am dãruit lor cartea cea desluºitã(79)

118. ªi i-am cãlãuzit pe ei pe calea cea dreaptã.
119. ªi am lãsat Noi pentru neamurile care au venit dupã ei [aceastã
binecuvântare]:
120. “Pace asupra lui Moise ºi a lui Aaron!”
121. Astfel îi rãsplãtim Noi pe cei care împlinesc bine;
122. Fiindcã ei doi au fost printre robii Noºtri dreptcredincioºi.
123. Printre trimiºi a fost ºi Elia,
124. Care a zis cãtre neamul sãu: “Vouã nu vã este fricã?(80)

125. Îl chemaþi voi pe Baal(81) ºi-l pãrãsiþi voi pe Cel Mai Bun Creator?
126. Allah este Domnul vostru ºi Domnul pãrinþilor voºtri cei dintâi”.
127. Însã ei l-au socotit pe el mincinos. ªi vor fi ei aduºi [la pe-
deapsã],
128. Afarã de robii cei aleºi ai lui Allah.(82)
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83) Chemând la Allah ºi oprind de la desfrâu.
84) Soþia lui Lot.
85) Printre cei pedepsiþi.
86) Se adreseazã mekkanilor.
87) Pe drumul caravanelor.
88) La neamul din Ninive, pe care l-a chemat la Allah Cel Unic.
89) Fiindcã s-a urcat pe corabie fãrã poruncã de la Domnul sãu.
90) Lui Allah, atunci când se afla în burta peºtelui.
91) Pânã în Ziua Învierii.
92) Care sã-l apere de muºte ºi de dogoarea soarelui.
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129. ªi am lãsat Noi pentru neamurile care au venit dupã el [aceastã
binecuvântare]:
130. “Pace asupra lui Elia!”
131. Astfel îi rãsplãtim Noi pe cei care împlinesc bine,
132. Iar el este dintre robii Noºtri dreptcredincioºi.
133. A fost ºi Lot unul dintre trimiºi(83)

134. ªi l-am mântuit Noi împreunã cu toatã familia lui,
135. Afarã de o bãtrânã(84) care s-a aflat printre cei rãmaºi,(85)

136. Apoi i-am nimicit pe ceilalþi,
137. Iar voi(86) treceþi pe lângã ei dimineaþa(87)

138. ªi noaptea. Oare voi nu pricepeþi?
139. A fost ºi Iona printre trimiºi.(88)

140. Când a alergat el la corabia încãrcatã
141. ªi a tras la sorþi ºi a fost osândit [sã fie aruncat]
142. ªi l-a înghiþit peºtele cel mare, pentru cã el era vinovat(89)

143. ªi de n-ar fi fost el printre cei care aduceau preamãrire,(90)

144. Ar fi rãmas în burta lui pânã în ziua când vor fi înviaþi.(91)

145. L-am aruncat Noi pe pãmântul cel gol fiind el bolnav,
146. ªi am lãsat sã creascã peste el un lujer de dovleac(92)

147. ªi l-am trimis pe el [ca profet] la o sutã de mii [de oameni] sau
chiar mai mulþi,
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93) Pânã la timpul hotãrât.
94) Pe mekkani.
95) Ei îi socotesc pe îngeri a fi fiice ale lui Allah.
96) Au fost de faþã la aceasta?
97) Când spun aceasta.
98) La faptul cã Allah este mai presus de aceasta?
99) În care este scris acest lucru.
100) Necredincioºii mekkani.
101) În Infern, în Ziua Învierii.
102) Nu-i veþi putea duce în rãtãcire.
103) Vorbesc îngerii care nu ies din porunca ºi ascultarea lui Allah.
104) În ceea ce priveºte slujirea lui Allah.
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148. Iar ei au crezut ºi i-am lãsat pe ei sã se bucure de viaþã pânã la
un timp.(93)

149. Întreabã-i pe ei(94): "Oare are Domnul tãu [numai] fiice(95) ºi ei au
fii?"
150. Sau i-am fãcut Noi pe îngeri femei ºi ei au fost martori?(96)

151. Iatã cã ei din pricina nelegiuirii lor spun:
152. “Allah a zãmislit!” Ba ei sunt mincinoºi!(97)

153. A ales El fiicele înaintea fiilor?
154. Ce-i cu voi? Cum judecaþi?
155. Oare voi nu chibzuiþi?(98)

156. Sau aveþi voi o dovadã limpede?
157. Aduceþi cartea voastrã, dacã spuneþi voi adevãr?(99)

158. Au plãsmuit ei(100) cã între El ºi între dijnni ar fi înrudire, însã
djinnii ºtiu cã ei vor fi aduºi(101).
159. Laudã lui Allah! El este mai presus de ceea ce ei vorbesc!
160. Afarã de robii lui Allah cei aleºi.
161. Dar voi ºi aceia pe care îi adoraþi,
162. Nu veþi putea fi ademenitori(102)

163. Decât cu acela care va arde în foc.
164. ªi nu este nici unul printre noi care sã nu aibã un loc
cunoscut!(103)

165. Noi suntem aranjaþi în rânduri(104)

166. ªi noi suntem cei care aducem laudã.
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105) Idolatrii mekkani.
106) Vreo scripturã ca acelea care au fost trimise neamurilor anterioare.
107) Coranul.
108) Vor cunoaºte urmarea necredinþei lor.
109) Fãgãduinþa Noastrã veºnicã fãcutã lor.
110) Trimiºii ºi cei care au crezut împreunã cu ei.
111) Învingãtori ai duºmanilor lor.
112) Care sunt urmãrile necredinþei.
113) Pânã în Ziua pedepsei.
114) De minciunile lor în legãturã cu asociaþii, cu zãmislirea etc.
115) Care transmit mesajul lui Allah.
116) Ibn abu Hatem a relatat cã as-ªa’bi a zis: Trimisul lui Allah - Allah sã-l

binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a spus: “Cel care va fi bucuros sã i se mãsoare
cu mãsura cea întreagã se cuvine sã spunã la sfârºitul ºederii sale, când va  voi sã
se ridice: “Slavã Domnului tãu, Stãpânul puterii! El este mai presus de ceea ce
spun ei! / Pace asupra trimiºilor / ªi laudã lui Allah, Stãpânul tuturor lumilor!”

167. ªi ei(105) sunt aceia care au zis:
168. “Dacã am fi avut noi o îndemnare de la înaintaºi,(106)

169. Am fi fost noi robi aleºi ai lui Allah”.
170. Însã ei îl tãgãduiesc,(107) dar în curând vor ºti!(108)

171. Cuvântul Nostru(109) a fost rostit mai înainte faþã de robii Noºtri
cei trimiºi,
172. Cã ei vor fi cei victorioºi
173. ªi cã oºtenii Noºtri(110) vor fi cei biruitori.(111)

174. Deci întoarce-te de la ei pânã la un timp!
175. ªi priveºte la ei, [atunci când îi loveºte pedeapsa], cãci atunci, ºi
ei vor vedea(112)!
176. Oare vor ei sã grãbeascã osânda Noastrã?
177. Dar când va coborî ea în curtea lor, rea dimineaþã va fi pentru
cei preveniþi!
178. Întoarce-te de la ei pânã la un timp!(113)

179. ªi priveºte la ei, [atunci când îi loveºte pedeapsa], cãci atunci, ºi
ei vor vedea!
180. Slavã Domnului tãu, Stãpânul puterii! El este mai presus de
ceea ce spun ei!(114)

181. Pace asupra trimiºilor(115)

182. ªi laudã lui Allah, Stãpânul tuturor lumilor!(116)

37 • SURAT AS-SAFFAT
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1) Titlul surei este dat dupã litera Sad care apare la începutul primului verset;
vezi ºi 2:1.

2) Am nimicit multe neamuri.
3) Un trimis, adicã Muhammed.
4) Notabilii din neamul Qurayº, care îi îndeamnã pe unii dintre ei sã rãmânã

la pãgânism.
5) Pe calea pãrinþilor voºtri.
6) La adorarea lor.
7) Religia creºtinã pe care au deformat-o, afirmând cã Allah este al treilea din

triadã.
8) Afirmaþia despre unicitatea lui Allah.
9) Coranul.
10) Cu toate cã noi suntem mai bogaþi ºi mai influenþi?
11) Ca sã aleagã ca profet pe cine voiesc ei?
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38    SURAT SAD(1)

(Mekkanã [38]; 88 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Sad. Pe Coranul cel plin de povaþã!
2. Cei care nu au crezut sunt [mai degrabã] în îngâmfare ºi schismã!
3. Câte neamuri am nimicit Noi mai înainte de ei!(2) Într-un sfârºit ei
au strigat, însã nu mai era timp pentru ei de mântuire!
4. S-au mirat ei cã le-a venit un prevenitor(3) chiar dintre ei, iar
necredincioºii au zis: “Acesta este un vrãjitor mincinos,
5. Oare a fãcut el din zei un Dumnezeu Unic? Acesta este un lucru
uimitor”!
6. Însã mai-marii lor au pornit sã zicã:(4) “Mergeþi voi înainte(5) ºi rãmâ-
neþi statornici la zeii voºtri!(6) Acesta este un lucru dorit!
7. Noi nu am auzit despre aceasta în ultima religie!(7) Aceasta(8) nu
este decât o nãscocire!”
8. Oare a fost trimisã Pomenirea(9) chiar lui, dintre noi [toþi]?(10)” Ei
sunt în îndoialã asupra Îndemnãrii Mele. Ba ei nu au gustat încã
pedeapsa Mea!
9. Ori au ei comorile îndurãrii Domnului tãu Cel Puternic [ºi] Darnic
[Al-’Aziz, Al-Wahhab]?(11)
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12) Pentru a cârmui.
13) Necredincioºii din Mekka vor avea parte de înfrângere ºi nimicire, aseme-

nea acelora care s-au aliat împotriva profeþilor de dinainte de tine.
14) Înainte de qurayºiþi.
15) Neamul lui Hud.
16) Cel cu oºti puternice ºi cu construcþii trainice (referire probabilã la

piramide).
17) Neamul lui Salih.
18) Neamul lui ªuayb.
19) Necredincioºii care s-au aliat împotriva trimiºilor lor.
20) Necredincioºii din Mekka.
21) Ei rostesc aceste vorbe în batjocurã.
22) Cãci þi s-a promis þie victoria, putere ºi sprijin.
23) Adicã în permanenþã.
24) L-au slãvit pe Allah împreunã cu el.
25) Spre Allah.
26) Toate cele menþionate, adicã David, munþii ºi pãsãrile.
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10. Ori au ei împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului ºi a ceea ce se aflã
între ele? Dacã-i aºa, atunci sã urce în cer!(12)

11. Va fi pusã pe fugã oºtirea celor aliaþi de acolo!(13)

12. Mai înainte de ei(14) au învinuit de minciunã ºi neamurile lui Noe,
lui ’Ad(15) ºi lui Faraon, stãpânul þãruºilor,(16)

13. ªi Thamud(17) ºi neamul lui Lot ºi neamul din Al-Ayka.(18) Aceºtia
sunt aliaþii!(19)

14. Nu a fost nici unul dintre ei care sã nu-i fi socotit, pe trimiºi,
mincinoºi. Aºadar, a fost dreaptã pedeapsa [Mea]!
15. Aceºtia(20) nu aºteaptã decât un singur strigãt, care va veni, fãrã
întrerupere, [pânã ce îi va nimici].
16. Ei zic: “Doamne, grãbeºte-ne nouã pedeapsa noastrã, înainte de
Ziua Judecãþii!”(21)

17. Fii rãbdãtor cu ceea ce spun ei(22) ºi adu-þi aminte de robul
Nostru David, cel cu putere [în adorare ºi credinþã], cel care a arãtat
cãinþã!
18. Noi am supus munþii sã slãveascã [pe Allah] împreunã cu el,
seara ºi dimineaþa!(23)

19. ªi pãsãrile cele adunate!(24) Toate(25) se vor întoarce spre El!(26)
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27) Profeþia ºi ºtiinþa.
28) ªtiinþa de a judeca drept atunci când se ivesc neînþelegeri între oameni.
29) ªi au coborât la el, când îºi fãcea rugãciunile.
30) Când a vãzut cã n-au intrat pe uºã.
31) Douã persoane care se ceartã.
32) Fraþi sau prieteni care se asociazã.
33) A ºtiut.
34) David a dat sentinþa înainte de a asculta vorbele celuilalt, zicându-i celui

care a vorbit: A fost nedrept cu tine, insistând cu aceastã cerere, dar sã ºtii cã
mulþi apropiaþi sunt nedrepþi unii cu alþii. Apoi cei doi care se certaserã au
dispãrut, pentru cã ei fuseserã doi îngeri. David a înþeles ce se întâmplase ºi ºi-a
dat seama cã Allah l-a pus la o încercare. El a cerut iertare lui Allah ºi a cãzut în
genunchi, prosternându-se. Dupã acest verset, dreptcredincioºii se prosterneazã.

35) Cele pentru care el a cerut iertare.
36) Adicã în Paradis.
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20. ªi Noi am întãrit stãpânirea lui ºi i-am dat lui înþelepciunea(27) ºi
judecata sãnãtoasã în vorbire!(28)

21. Oare a ajuns pânã la tine vestea celor care se certau ºi care s-au
cãþãrat pe zidul templului?(29)

22. Când au intrat la David ºi el s-a speriat de ei(30) au zis ei: “Nu-þi
fie fricã! Noi suntem doi care ne certãm;(31) unul dintre noi a fost
nedrept cu celãlalt. Deci judecã între noi cu dreptate ºi nu fi cu
strâmbãtate ºi cãlãuzeºte-ne pe noi pe calea cea dreaptã!
23. Acesta este fratele meu. El are nouãzeci ºi nouã de oi, iar eu am
o singurã oaie. ªi mi-a zis el: “Dã-mi-o în grija mea!” ªi m-a biruit el cu
vorba”.
24. A zis [David]: “El a fost nedrept cu tine, dacã þi-a cerut sã
împreuni oaia ta cu oile lui. ªi mulþi dintre cei care se asociazã(32) îºi
încalcã unii altora drepturile, afarã de aceia care cred ºi împlinesc
fapte bune - dar cât de puþini sunt ei!” ªi David a socotit(33) cã Noi îl
punem la încercare ºi s-a rugat de iertare Domnului sãu ºi a cãzut,
prosternându-se, ºi s-a cãit.(34)

25. ªi i-am iertat Noi aceasta(35) ºi el a avut parte de loc apropiat la
Noi ºi de frumoasã întoarcere.(36)
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37) Împuternicit cu împlinirea voinþei ºi hotãrârilor Sale.
38) Nu vom face astfel fiindcã ei nu sunt egali în faþa Noastrã!
39) Pânã ce a asfinþit soarele sau nu a mai vãzut caii din pricina întunericului

nopþii.
40) Caii.
41) Se dau interpretãri diferite acestui verset: unii socotesc cã el îi mângâia

pe coapse ºi pe gâturi, iar alþii socotesc cã îi tãia cu sabia pentru cã îl fãcuserã sã
piardã rugãciunea de dupã-amiazã, oferindu-i sãracilor pentru a se hrãni cu
carnea lor.

42) ªi acestui verset i se dau interpretãri diferite, mai verosimilã fiind aceea
dupã care unul dintre slujitorii sãi ar fi pus stãpânire pe tron pentru scurtã vreme, însã
poporul s-ar fi revoltat împotriva acestuia ºi l-ar fi ucis, Solomon revenind la putere.

43) ªi a revenit pe tron.
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26. “O, David! Noi te-am fãcut pe tine urmaº(37) pe pãmânt. Deci
judecã între oameni cu adevãr ºi nu urma poftei care te abate de la
calea lui Allah!” Aceia care se abat de la calea lui Allah vor avea
parte de osândã asprã, pentru cã au uitat de Ziua Socotirii.
27. Noi nu am fãcut în deºert cerul ºi pãmântul ºi ceea ce se aflã
între ele. Aceasta este bãnuiala celor care nu au crezut. Dar vai
necredincioºilor pentru focul [care-i aºteaptã]!
28. Oare sã-i punem Noi pe cei care cred ºi împlinesc fapte bune
împreunã cu cei care fac stricãciuni pe pãmânt sau sã-i punem pe cei
cu fricã [de Allah] în rând cu nelegiuiþii?(38)

29. [Iatã] o Carte binecuvântatã pe care Noi þi-am trimis-o, pentru ca
ei sã ia aminte la versetele ei ºi pentru ca cei care au pricepere sã
chibzuiascã!
30. ªi i l-am dãruit Noi lui David pe Solomon, care a fost un rob
prea bun ºi care a fost cu cãinþã!
31. Când i s-au adus lui spre searã cai sprinteni,
32. A zis el: “Eu am fost înclinat cãtre iubirea bunurilor [din aceastã
lume] într-atât încât [am uitat de] pomenirea Domnului meu, pânã ce
[soarele] s-a ascuns în spatele vãlului sãu;(39)

33. Aduceþi-i înapoi la mine!”(40) ªi s-a pornit el sã le mângâie
picioarele ºi gâturile.(41)

34. ªi l-am încercat Noi pe Solomon ºi am aruncat pe tronul lui un
trup.(42) Apoi s-a cãit el.(43)
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44) În Ziua de Apoi.
45) Dupã ce a fost dispersatã.
46) Este o onoare pentru ei, fiindcã onoarea este însoþitã de faimã ºi de pome-

nire de cãtre oameni.
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35. A zis: “Doamne, iartã-mã pe mine ºi dãruieºte-mi mie putere cum
nu se mai cuvine nimãnui dupã mine, cãci Tu eºti Cel Darnic
[Al-Wahhab]!”
36. ªi i-am supus lui vântul, ca sã alerge lin, dupã porunca lui, unde
el voia,
37. Ca ºi pe ºeitani: pe toþi ziditorii ºi cufundãtorii,
38. Ca ºi pe alþii legaþi în lanþuri.
39. “Acesta este darul Nostru. Deci împarte-l sau pãstreazã-l, fãrã sã
dai nici o socotealã!”
40. ªi el are la Noi un loc apropiat ºi frumoasã întoarcere(44).
41. Adu-þi aminte de robul Nostru Iov, care a strigat cãtre Domnul
sãu: “ªeitan m-a atins pe mine cu nenorocire ºi cu suferinþã”
42. “Loveºte cu piciorul tãu ºi [priveºte cum iese] o apã rãcoroasã
pentru spãlat ºi pentru bãut!”
43. ªi Noi i-am dat lui familia sa(45) ºi încã pe cât ea, cu îndurare de
la Noi ºi ca îndemnare pentru cei care pricep.
44. “ªi ia în mâna ta un mãnunchi ºi loveºte cu el ºi nu cãlca
jurãmântul tãu!” ªi Noi l-am aflat statornic pe el! Un rob prea bun
care se cãieºte!
45. ªi adu-þi aminte de robii Noºtri Avraam, Isaac ºi Iacob - cei cu
putere [în adorare ºi credinþã] ºi cu pricepere!
46. I-am ales pe ei pentru un scop anume: vestirea mesajului despre
Viaþa de Apoi.
47. Ei au fost la Noi printre cei mai buni aleºi.
48. ªi adu-þi aminte de Ismail, de Eliseu, ºi de Dhu-l-Kifl, cãci toþi au
fost printre cei mai buni!
49. Aceasta este o pomenire(46), iar cei cu fricã vor avea parte de
frumos loc la întoarcere:
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47) Pe divanuri.
48) Vor avea tot ceea ce vor cere.
49) Care nu se vor uita decât la perechile lor.
50) Ca rãsplatã.
51) De cea mai rea soartã.
52) Supuºii vor zice stãpânilor lor.
53) În versetele 59-60 vorbesc, în Infern, conducãtorii ºi cei care i-au urmat.
54) Toþi supuºii.
55) Musulmanii sãraci ºi defavorizaþi pe care îi dispreþuiau ºi îi batjocoreau.
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50. Grãdinile Edenului cu porþile deschise pentru ei,
51. Unde, rezemaþi(47), vor cere ei fructe din belºug ºi bãuturi(48)

52. ªi vor avea ei [fecioare] frumoase, cu priviri curate,(49) toate
deopotrivã.
53. Aceasta este ceea ce vi se promite vouã pentru Ziua Socotirii.(50)

54. Acesta va fi darul Nostru [pentru voi] ºi el va fi fãrã de sfârºit.
55. Astfel va fi! Însã nelegiuiþii vor avea parte de cel mai rãu loc de
întoarcere.(51)

56. Gheena în care, vor arde! ªi rãu culcuº va fi ea!
57. Astfel va fi! ªi vor gusta ei apã clocotitã ºi puroi
58. ªi alte [pedepse] asemenea acesteia!
59. [ªi atunci li se va zice nelegiuiþilor]: "Aceasta este o ceatã ce intrã
grãbitã împreunã cu voi." Iar ei [vor rãspunde]: “Sã nu aibã [aceastã
ceatã] parte de bun venit, pentru cã ea este sortitã sã ardã în foc!”
60. Ei(52) vor zice: “Ba voi nu veþi avea parte de bun venit! Voi aþi
adus aceasta asupra noastrã!” Ce rãu culcuº va fi el!(53)

61. Vor zice ei:(54) “Doamne, acelora care au adus aceasta asupra
noastrã, sporeºte-le pedeapsa îndoit, în Foc!”
62. ªi ei vor zice: “De ce nu-i vedem pe bãrbaþii pe care noi îi
socoteam printre cei rãi?(55)

63. I-am luat noi în batjocurã! Sau ochii noºtri nu-i zãresc?”
64. Aceasta este cu adevãrat cearta neamului Focului.
65. Spune: “Eu sunt numai un prevenitor! Nu existã nici o divinitate
afarã de Allah Cel Unic, Stãpânul Atotputernic [Al-Wahid, Al-Qahhar],
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56) Unicitatea lui Allah, despre care aþi fost preveniþi.
57) Îngerii.
58) În legãturã cu Adam, înainte de a se prosterna dinaintea lui.
59) Din Paradis sau din cer.
60) De cãtre Allah.

38 • SURAT SAD

66. Stãpânul cerurilor ºi al pãmântului ºi al celor ce se aflã între ele,
Cel Puternic [ºi] Mereu Iertãtor [Al-’Aziz, Al-Ghaffar]!”
67. Spune: “Aceasta este o veste mãreaþã,(56)

68. Însã voi vã îndepãrtaþi de la ea.
69. Eu nu am nici o cunoºtinþã despre cãpeteniile preaînalte(57) cã ele
s-ar fi certat,(58)

70. Mie nu mi s-a revelat decât cã eu sunt un prevenitor limpede!”
71. Când Domnul tãu le-a zis îngerilor: “Eu voi crea un om din lut!
72. Când Eu îl voi fi plãsmuit ºi voi fi suflat în el din duhul Meu, voi sã
cãdeþi dinaintea lui, prosternându-vã!”
73. ªi s-au prosternat toþi îngerii laolaltã,
74. Afarã de Iblis, cãci el s-a arãtat trufaº ºi a devenit unul dintre cei
care au tãgãduit credinþa.
75. [Allah] a zis: “O, Iblis! Ce te-a împiedicat pe tine sã te prosternezi
dinaintea a ceea ce Eu am plãmãdit cu mâinile Mele? Te-ai semeþit tu
ori te-ai socotit tu printre cei înalþi?”
76. A zis [Iblis]: “Eu sunt mai bun decât el! Pe mine m-ai plãmãdit din
foc, în vreme ce pe el l-ai plãmãdit Tu din lut!”.
77. I-a zis [Allah]: “Ieºi din el(59) ºi vei fi tu alungat
78. ªi asupra ta se va abate blestemul Meu pânã în Ziua Judecãþii!”
79. A zis [Iblis]: “Doamne, dã-mi mie rãgaz pânã în Ziua când vor fi ei
înviaþi!”
80. [Allah] a zis: “Vei fi printre cei pãsuiþi,
81. Pânã în Ziua timpului hotãrât!”(60)

82. A zis [Iblis]: “Pe puterea Ta [jur]! Eu îi voi duce în ispitã pe toþi,
83. Afarã de robii Tãi cei devotaþi dintre ei!”
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84. A zis [Allah]: “Eu sunt Cel Drept [Al-Haqq]! Adevãr este ceea ce
spun:
85. Voi umple Gheena cu tine ºi cu toþi cei care te-au urmat pe tine!”
86. Spune:(61) “Eu nu vã cer pentru aceasta(62) nici o rãsplatã ºi Eu nu
sunt dintre prefãcuþi!(63)

87. El(64) nu este decât Îndemnare pentru lumi!
88. ªi voi veþi cunoaºte vestea lui(65), dupã un timp!"

61) O, Muhammed!
62) Pentru Coran ºi pentru revelaþie.
63) Dintre mincinoºi ºi ipocriþi.
64) Coranul.
65) Adevãrul lui.
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1) Sura “Cetelor”, dupã acest cuvânt care apare în versetele 71 ºi 73.
2) Aceastã revelare.
3) Adorã-L pe Allah ºi supune-te Lui! Aratã-I numai Lui credinþã ºi supunere!

Fii devotat Lui ºi nu urma rânduielile altora decât cele fãcute de El, cãci vei fi
dintre idolatri!

4) Din dragoste sau pentru a le mijloci apropierea de Allah.
5) ªi nu-l conduce pe el cãtre izbãvire.
6) Fãcând-o pe una sã disparã ºi aducând-o pe cealaltã în locul ei, ca ºi când

ar îmbrãca-o, înfãºurând-o în niºte straie.
7) Din Adam.
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39    SURAT AZ-ZUMAR(1)

(Mekkanã [59]; 75 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Revelarea Cãrþii(2) [vine] de la Allah Cel Puternic [ºi] Înþelept [Al-
’Aziz, Al-Hakim].
2. Noi þi-am trimis Cartea în tot adevãrul, deci adorã-L pe Allah, arã-
tându-I numai Lui credinþã(3)!
3. Lui Allah I se cuvine credinþã curatã. Iar aceia care ºi-au luat
ocrotitor(4) în locul Lui [zicând]: “Noi nu-i adorãm pe ei decât pentru
ca ei sã ne apropie de Allah”, Allah va judeca între ei în cele în care ei
nu se înþeleg. Allah nu-l cãlãuzeºte pe cel care este mincinos ºi
nemulþumitor(5).
4. De ar fi voit Allah sã-ªi ia un fiu, El ar fi ales ceea ce ar fi voit din
ceea ce a creat. Laudã Lui! El este Allah Cel Unic [ºi] Atotputernic
[Al-Wahid, Al-Qahhar].
5. El a creat cerurile ºi pãmântul întru adevãr. El înfãºoarã noaptea
peste zi ºi ziua peste noapte(6). El a supus Soarele ºi Luna ºi fiecare
grãbeºte pânã la un termen hotãrât. El este Cel Puternic [ºi] Atoate-
iertãtor [Al-’Aziz, Al-Ghaffar].
6. El v-a creat pe voi [toþi] dintr-un singur suflet(7). Apoi a fãcut din el
pe soþia sa. ªi v-a trimis vouã opt suflete de vite(8). El vã creeazã în
pântecele mamelor voastre, fãpturã dupã fãpturã(9), în trei întune-
cimi(10). Acesta este Allah, Stãpânul vostru! A Lui este împãrãþia! Nu
existã altã divinitate afarã de El! Cum de vã abateþi?(11).
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8) Câte o pereche (mascul ºi femelã) din cãmile, bovine, ovine ºi caprine.
9) Fazã dupã fazã.
10) Pântecele, uterul ºi placenta.
11) De la credinþa în El pentru a adora pe altcineva?
12) Care este cauza pieirii lor.
13) Dupã moarte.
14) În inimile voastre.
15) Uitã nenorocirea de care Îl rugase pe Allah sã-l izbãveascã.
16) În aceastã frazã se subînþelege: “Este mai bun sau necredinciosul care Îl

tãgãduieºte ºi Îl uitã pe Stãpânul sãu.
17) Cã Allah este Unic ºi cunosc poruncile Lui.
18) Nu sunt egali!
19) În Lumea de Apoi.
20) Adicã din belºug.
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7. Dacã nu credeþi [dupã ce aþi vãzut semnele], Allah se poate lipsi de
voi, cãci Lui nu-I place necredinþa robilor Sãi(12). Însã dacã voi sunteþi
mulþumitori, aceasta Îi place Lui. ªi nu va purta nici un [suflet]
pãcãtos povara altuia. Apoi la Domnul vostru este întoarcerea
voastrã(13) ºi El vã va vesti ceea ce faceþi, cãci El ºtie ceea ce se aflã în
înlãuntrul piepturilor(14).
8. Dacã pe om îl loveºte o nenorocire, atunci el Îl cheamã pe Domnul
sãu, cãindu-se înaintea Lui. Apoi, când îi dãruieºte lui îndurare din
partea Sa, uitã cele cu care se rugase(15) ºi Îi face lui Allah semeni,
pentru ca sã-i rãtãceascã [pe oameni] de la drumul Sãu. Spune:
“Bucurã-te pentru puþin [timp] de necredinþa ta, însã tu vei fi dintre
oaspeþii Focului!”
9. Oare acela care petrece timpul nopþii în rugãciuni,
prosternându-se ºi stând în picioare, este cu teamã de Ziua de Apoi ºi
Îl roagã de îndurare pe Domnul sãu?(16) Spune: “Oare sunt egali cei
care ºtiu(17) cu aceia care nu ºtiu?”(18) Însã numai aceia care au minte,
trag învãþãminte.
10. Spune: “O, robii mei cei dreptcredincioºi! Fiþi cu fricã de Domnul
vostru! Cei care fac bine în aceastã lume vor avea parte de bine(19).
Pãmântul lui Allah este întins. Cei statornici vor primi rãsplata lor fãrã
mãsurã!”(20)

11. Spune: “Mi s-a poruncit mie sã-L ador pe Allah, arãtându-I numai
Lui credinþã!
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21) Pedeapsa din Ziua Învierii.
22) Numai pe El, fãrã sã-I asociez nimic.
23) Fãrã sã-I fac nici un asociat.
24) Vor fi învãluiþi de foc din toate pãrþile.
25) Cu aceastã pedeapsã.
26) Oricine sau orice este adorat în afarã de Allah.
27) Despre rãsplatã.
28) Cuvintele lui Allah: “Voi umple Gheena.” Vezi 32:13; 38:85.
29) Acesta nu va putea fi izbãvit nicicum!
30) Poziþii înalte în Paradis.
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12. ªi mi s-a poruncit sã fiu primul dintre musulmani!”
13. Spune: “Eu mã tem, dacã nu-I voi arãta supunere Domnului meu,
de osânda unei Zile cumplite!”(21)

14. Spune: “Pe Allah Îl voi adora(22), curat în credinþa mea!”(23)

15.  Adoraþi ceea ce voiþi afarã de El! Spune: “Cei care pierd sunt
aceia care ºi-au pierdut sufletele lor ºi familiile lor în Ziua Învierii!
Aceasta este pierderea învederatã!
16. Ei vor avea deasupra lor umbre de foc ºi sub ei alte umbre!”(24)

Cu aceasta(25) îi ameninþã Allah pe robii Sãi. “O, robii Mei, fiþi cu fricã
de Mine!”
17. Aceia care s-au ferit sã-l adore pe Thagut(26) ºi s-au întors, cãindu-
se, la Allah, aceia vor avea veste bunã!(27) Deci binevesteºte robilor
Mei,
18.  Care ascultã cuvântul ºi urmeazã ceea ce este cel mai bun în el!
Aceºtia sunt cei pe care îi cãlãuzeºte Allah ºi aceºtia sunt cei cu
pricepere.
19. Oare pe acela împotriva cãruia se adevereºte cuvântul pedep-
sei(28), oare îl vei mai putea Tu mântui când el se aflã deja în Foc?(29)

20. Însã aceia care au fost cu fricã de Domnul lor vor avea parte de
odãi peste care alte odãi au fost clãdite(30). Pe sub ele vor curge pâ-
raie. [Aceasta este] fãgãduinþa lui Allah ºi Allah nu calcã fãgãduinþa Sa.
21. Oare tu nu vezi cã Allah trimite apã din cer, apoi o îndreaptã ca
izvoare în pãmânt, apoi scoate cu ajutorul ei roade de felurite culori,
apoi ele se ofilesc ºi le vezi galbene, apoi le face bucãþele. Întru
aceasta se aflã îndemnare pentru cei care au pricepere.
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31) Se înþelege în aceastã frazã: “Este mai bun sau acela care a rãmas necre-
dincios?”.

32) De la calea Adevãrului.
33) Aluzie la istorisirile, pildele, poruncile, ameninþãrile ºi poveþele care revin

în mai multe sure.
34) Cartea (Coranul).
35) Se subînþelege: “Se comparã cu acela care se aflã în Paradis sau cu cel

care se aflã în siguranþã?”.
36) Umilinþa.
37) În limba arabã.
38) Lipsit de orice contradicþie.
39) De pedeapsa din Ziua de Apoi.
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22. Oare acela cãruia i-a deschis Allah pieptul pentru Islam ºi care
are luminã de la Domnul sãu?(31) Vai acelora cu inimile împietrite faþã
de pomenirea lui Allah! Aceia se aflã într-o rãtãcire învederatã!(32)

23. Allah a trimis vestea cea mai frumoasã, ca o Carte [în care unele
versete] se aseamãnã ºi se repetã(33). Pieile acelora care se tem de
Domnul lor se înfioarã la auzul ei; apoi se liniºtesc pieile ºi inimile lor
la pomenirea lui Allah. Aceasta(34) este cãlãuzirea lui Allah; El
ocârmuieºte cu ea pe cine voieºte. Iar acela pe care Allah îl duce în
rãtãcire nu va avea nici un ocârmuitor.
24. Oare acela care în Ziua Învierii se va feri cu faþa sa de rãul chi-
nului?(35) ªi li se va spune celor nelegiuiþi: “Gustaþi ceea ce aþi
agonisit!”
25. Au tãgãduit aceia de dinainte de ei ºi le-a venit lor chinul de acolo
de unde ei nu se aºteptau.
26. ªi le-a dat lor Allah sã guste ruºine(36) în viaþa aceasta, iar osânda
din Viaþa de Apoi va fi ºi mai mare, dacã mãcar ei ar ºti!
27. ªi Noi le-am dat oamenilor în acest Coran tot felul de pilde,
pentru ca ei sã ia aminte!
28. Un Coran arab(37), fãrã de nici o strâmbãtate(38), pentru ca ei sã
fie cu fricã!(39)
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40) Politeistului ºi monoteistului, doi bãrbaþi sclavi.
41) Politeistul care se adreseazã mai multor divinitãþi poate sã fie egal cu

monoteistul care crede doar în Allah? Rãspunsul este “Nu!”.
42) Allah a dat ca pildã dreptcredinciosului ºi necredinciosului un bãrbat, rob

la mai mulþi stãpâni care se ceartã încontinuu pe el ºi-i dau lui porunci
contradictorii, chinuitoare, ºi un bãrbat care are un singur stãpân care nu-i
porunceºte decât ceea ce este spre binele lui? Oare cei doi sunt egali? Cât de
dificilã este viaþa primului dintre ei ºi cât de frumoasã este viaþa celui de al doilea,
îndeosebi dacã cel care-i dã poruncã este Domnul Cel Mãreþ, Atoateºtiutor ºi
Îndurãtor.

43) Plãsmuieºte cã El ar avea asociaþi sau cã ar avea un fiu.
44) Adicã Profetul Muhammed.
45) Aceia care îl urmeazã în general, dar ºi cu referire particularã la Abu Bakr.
46) Aici Muhammed.
47) Cu idolii pe care îi adorau în loc de Allah.
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29. A dat Allah ca pildã(40) un bãrbat [rob] cu asociaþi care se ceartã
între ei [asupra Lui] ºi un [alt] bãrbat cu totul supus unui singur om.
Oare sunt ei în aceeaºi situaþie?(41) Laudã lui Allah! Dar cei mai mulþi
dintre ei nu ºtiu(42).
30. Tu vei muri [într-o zi] ºi vor muri ºi ei [într-o zi].
31. Apoi, în Ziua Învierii, vã veþi certa voi între voi, înaintea Domnului
vostru.
32. ªi cine este mai nedrept decât acela care minte împotriva lui
Allah(43) ºi socoteºte Adevãrul drept minciunã, atunci când vine la el?!
Oare nu se aflã în Gheena sãlaº pentru cei necredincioºi?
33. Iar acela care a adus Adevãrul(44) ºi acela care îl crede(45) aceºtia
sunt cei evlavioºi.
34. Ei au la Domnul lor ceea ce voiesc. Aceasta este rãsplata celor
care sãvârºesc fapte bune.
35. Pentru ca Allah sã le ºteargã lor cele mai rele [fapte] pe care
le-au sãvârºit ºi sã le dea rãsplatã dupã cele mai bune [fapte] pe care
le-au sãvârºit.
36. Oare nu este Allah de  ajuns [ca ocrotitor] pentru robul Sãu?(46)

Însã ei voiesc sã te sperie cu aceia care ar fi în locul Lui(47). Dar acela
pe care Allah îl duce în rãtãcire nu va avea parte de ocârmuitor.
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48) Adicã se rãzbunã pe duºmanii Sãi.
49) Spuneþi-mi mie!
50) Pentru toate treburile lor ºi nu împotriva altcuiva.
51) O, neam al meu, acþionaþi voi în conformitate cu cele în care aþi crezut ºi

cu rânduielile pe care le-aþi împlinit, iar eu voi acþiona în conformitate cu Islamul
ºi sã vedem apoi ce se va întâmpla! Ruºine pentru voi ºi biruinþã pentru noi!
Slãbirea comunitãþii voastre ºi întãrirea comunitãþii noastre islamice! Focul cel
veºnic pentru voi ºi grãdini îmbelºugate pentru musulmani!

52) Umileºte.
53) Muhammed.
54) Fãrã sã-l mai întoarcã la trupul sãu pânã în Ziua Învierii.
55) Pânã la un alt somn sau pânã la moartea hotãrâtã în Tablele pãstrate.
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37. Iar pe acela pe care îl cãlãuzeºte Allah nu va avea cine sã-l ducã
în rãtãcire. Oare nu este Allah Puternic [’Aziz] ºi Dãtãtor de rãzbu-
nare?(48)

38. Dacã tu îi întrebi cine a creat cerurile ºi pãmântul, ei vor rãs-
punde: “Allah!”. Spune: "Îi vedeþi voi(49) pe aceia pe care-i invocaþi,
afarã de Allah? Dacã Allah îmi voieºte mie un rãu, pot ei sã risipeascã
rãul Lui? Sau dacã  El îmi voieºte o îndurare, pot ei sã împiedice îndu-
rarea Lui?” Spune: “Allah îmi este de ajuns ºi în El se încred aceia
care se încred!”(50)

39. Spune: “O, neam al meu! Lucraþi voi dupã calea voastrã ºi voi
lucra ºi eu [dupã calea mea] ºi [curând] veþi afla voi(51)

40. Asupra cui va veni chinul care îl înjoseºte(52) ºi asupra cui se va
coborî osânda veºnicã!”
41. Noi þi-am trimis þie(53) Cartea, pentru oameni, întru adevãr. Acela
care este cãlãuzit, este numai pentru sine, iar acela care rãtãceºte,
numai împotriva sa însuºi, iar tu nu eºti chezaº pentru ei.
42. Allah ia la Sine sufletele, la moartea lor, ºi pe cele care nu mor
[le ia], în timpul somnului lor. El le þine la Sine pe acelea asupra
cãrora a hotãrât moartea(54), iar pe celelalte le trimite [în trupurile lor]
pânã la un timp hotãrât(55). În aceasta sunt semne pentru un neam [de
oameni] care chibzuiesc.
43. Oare au luat ei mijlocitori, afarã de Allah? Spune: “Chiar ºi dacã
ei nu au nici o putere ºi nu au nici minte?”
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56) Singuri sau împreunã cu El.
57) Din pedeapsa Lui.
58) Cunoaºterea de cãtre mine a modalitãþii de a agonisi ºi experienþa mea.
59) Aºa cum a fost Core (Qarun).
60) Aþi sãvârºit pãcate împotriva voastrã înºivã, prin exagerãrile voastre.
61) În privinþa iertãrii Sale.
62) Celor care se cãiesc ºi cred, afarã de politeism.
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44. Spune: “A lui Allah este mijlocirea în întregime. A Lui este împã-
rãþia cerurilor ºi a pãmântului ºi apoi la El vã veþi întoarce!”
45. Când este pomenit doar Allah singur, [fãrã asociaþi], se strâng
inimile celor care nu cred în Viaþa de Apoi, iar când sunt pomeniþi cei
luaþi în locul Lui(56), atunci se bucurã ei.
46. Spune: “O, Allah, Creator al cerurilor ºi al pãmântului, Cunos-
cãtor al celor nevãzute ºi al celor vãzute, Tu judeci între robii Tãi,
asupra celor în care ei nu se înþeleg!”.
47. Dacã aceia care sunt nelegiuiþi ar avea tot ceea ce se aflã pe
pãmânt ºi încã o datã pe atât, laolaltã cu aceasta, [în zadar] le-ar oferi
ei ca rãscumpãrare pentru [a scãpa de] chinurile în Ziua Învierii; li se
va arãta lor de la Allah(57) ceea ce ei n-au pus în socotealã niciodatã,
48. Li se vor arãta relele pe care le-au agonisit ºi-i vor împresura pe
ei cele de care ºi-au bãtut joc.
49. Când îl atinge pe om o nenorocire, atunci Ne cheamã el. Apoi,
dupã ce-i dãruim îndurare din partea Noastrã, zice el: “Mi se cuvine
pentru ºtiinþa mea”(58). Dar aceasta este o încercare, însã cei mai
mulþi dintre ei nu ºtiu.
50. Aºa au grãit ºi cei de dinaintea lor(59) ºi nu le-au fost de nici un
folos cele pe care le-au agonisit.
51. I-au lovit pe ei relele celor pe care le-au agonisit. ªi pe cei care
sunt nelegiuiþi dintre aceºtia [mekkanii] îi vor lovi relele pe care le-au
agonisit ºi nu se vor putea ei împotrivi puterii [lui Allah].
52. Oare ei nu ºtiu cã Allah îl înzestreazã cu prisosinþã pe acela care
voieºte El sau îl înzestreazã cu mãsurã? Iar în aceasta sunt semne
pentru un neam [de oameni] care cred.
53. Spune: “O, voi robii Mei, care aþi întrecut mãsura în defavoarea
voastrã(60), nu deznãdãjduiþi în privinþa îndurãrii lui Allah(61)!" Allah
iartã toate pãcatele(62). El este Iertãtor, Îndurãtor [Al-Ghafur, Ar-
Rahim].
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63) Coranul.
64) Cãtre Islam.
65) La viaþa pãmânteascã.
66) Muhammed.
67) Necunoscãtorilor, ignoranþilor.
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54. Întoarceþi-vã cu cãinþã spre Domnul vostru ºi supuneþi-vã Lui,
înainte de a veni chinul la voi, cãci apoi nu veþi mai putea fi voi
mântuiþi!
55. ªi urmaþi cele mai bune [porunci] care v-au fost vouã trimise(63) de
cãtre Domnul vostru, înainte de a veni la voi osânda pe neaºteptate,
fãrã ca voi sã bãgaþi de seamã!
56. Înainte sã zicã un suflet: “Vai mie, pentru cã nu am luat seama [la
îndatoririle mele] faþã de Allah, fiindcã eu am fost printre
batjocoritori!”
57. Sau sã zicã: “Dacã Allah m-ar fi cãlãuzit(64), aº fi fost printre cei
evlavioºi!”
58. Sau sã zicã, atunci când va vedea chinul: “O, dacã ar fi pentru
mine întoarcere(65), astfel încât sã fiu eu printre fãcãtorii de bine!”
59. “Dar semnele Mele au venit la tine ºi tu le-ai socotit mincinoase
ºi te-ai semeþit ºi ai fost tu printre cei necredincioºi!”
60. În Ziua Învierii vei vedea tu(66) chipurile acelora care au minþit
împotriva lui Allah, întunecate. Oare nu se aflã în Gheena sãlaº
pentru cei semeþi?
61. ªi Allah îi va mântui pe cei care sunt cu fricã, fãcându-i pe ei sã
câºtige [locul lor în Rai]. Nu-i va atinge pe ei nici un rãu ºi nu vor fi ei
mâhniþi.
62. Allah este Creatorul tuturor lucrurilor ºi El este peste toate
Chezaº!
63. El are cheile cerurilor ºi ale pãmântului, iar aceia care nu cred în
versetele lui Allah, aceia vor fi cei care pierd.
64. Spune: “Îmi porunciþi, voi, neºtiutorilor(67), sã ador pe altcineva
afarã de Allah?”
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65. Vi s-a revelat þie ºi acelora de dinaintea ta: “De vei face asociaþi
lui Allah, vor fi în zadar faptele tale ºi vei fi tu printre aceia care
pierd.
66. Deci, adorã-L tu pe Allah ºi fii dintre cei care aduc mulþumire!”
67. Ei nu L-au preþuit pe Allah dupã cum se cuvine(68), deºi în Ziua
Învierii întregul pãmânt va fi [în] pumnul Sãu(69), iar cerurile vor fi
adunate în dreapta Sa(70). Mãrire Lui! El este mai presus de ceea ce Îi
fac ei asociaþi!
68. ªi atunci când se va sufla în trâmbiþã, vor fi trãsniþi toþi cei care se
aflã în ceruri ºi pre pãmânt, afarã de cei care va voi Allah(71). Apoi se
va sufla în ea a doua oarã ºi iatã-i pe ei în picioare, aºteptând(72).
69. ªi va strãluci pãmântul în Lumina Domnului sãu, va fi aºezatã
cartea(73) vor fi aduºi profeþii ºi martorii ºi se va face judecatã între ei
cu dreptate ºi ei nu vor fi nedreptãþiþi.
70. ªi va fi rãsplãtit fiecare suflet dupã ceea ce a sãvârºit, cãci El ºtie
mai bine ceea ce fac ei.
71. ªi vor fi mânaþi cei care nu au crezut, în cete, cãtre Gheena, iar
când vor ajunge la ea, se vor deschide porþile ei(74) ºi pãzitorii ei le vor
zice: “Oare nu au venit la voi trimiºi, chiar dintre voi, ca sã vã recite
versetele Domnului vostru ºi sã vã previnã pe voi despre întâlnirea
voastrã cu aceastã Zi?” Ei vor zice: “Ba da! Însã s-a adeverit cu-
vântul(75) despre osânda împotriva necredincioºilor!”
72. Se va zice: “Intraþi pe porþile Gheenei; veºnic veþi fi în ea sãlãº-
luitori!” ªi cât de rãu va fi sãlaºul celor trufaºi!

68) Nu L-au preamãrit ºi nu L-au cunoscut cu adevãrat.
69) Sub puterea Sa.
70) Supuse voinþei Sale.
71) Dintre îngerii Sãi apropiaþi sau dintre martori.
72) Sau privind.
73) Vor fi expuse dinaintea tuturor cãrþile faptelor lor, pentru ca fiecare sã

vadã ce a sãvârºit.
74) Pentru fiecare ceatã câte o poartã.
75) Cuvintele lui Allah: “Voi umple Gheena.” Vezi 32:13; 38:85.



609

76) În grupuri orânduite dupã puterea credinþei ºi supunerii dreptcredincioºilor.
77) Aþi fost curaþi de murdãria pãcatelor.
78) Tãrâmul Paradisului.
79) Tronul lui Allah.
80) Vor zice îngerii, dreptcredincioºii sau toþi laolaltã.

73. ªi vor fi conduºi cei care au fost cu fricã de Domnul lor spre Rai,
în cete(76), iar când vor ajunge la el, li se vor deschide porþile lui ºi le
vor zice pãzitorii lui: “Pace asupra voastrã! Voi aþi fost buni(77), intraþi
pentru a fi în veci sãlãºluitori în el!”
74. ªi vor zice ei: “Slavã lui Allah, care a împlinit fãgãduinþa Sa faþã
de noi ºi ne-a fãcut pe noi sã moºtenim pãmântul(78), ca sã putem
locui în Rai oriunde vom voi!” Minunatã este rãsplata celor care au
sãvârºit [fapte bune]!
75. ªi îi vei vedea tu pe îngeri înconjurând Tronul(79), slãvindu-L pe
Domnul lor ºi aducându-I laude. Se va judeca între ei dupã dreptate ºi
se va zice(80): “Slavã lui Allah, Stãpânul lumilor!”

39 • SURAT AZ-ZUMAR
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1) Îºi trage numele de la acest cuvânt care apare în versetul 3. Mai este nu-
mitã ºi sura Al-Mu'min "Dreptcredinciosul", dupã cuvintele atribuite dreptcredin-
ciosului din neamul lui Faraon, ºi sura Dhu at-Tawl "Cel Dãtãtor (de graþie)".

2) Douã dintre literele alfabetului arab. Vezi nota la 2:1.
3) Deplasarea lor prin lume, cu scopul de a face comerþ.
4) Aceia care s-au aliat împotriva profeþilor ºi s-au opus lor.
5) Sã-l persecute, sã-l chinuie sau sã-l ucidã.
6) În aceastã lume.
7) Cuvintele Sale "Voi umple Gheena". Vezi 32:13, 38:85.
8) Dintre îngeri.
9) Calea cea dreaptã, adicã Islamul, urmând vorbele ºi faptele Trimisului Tãu.
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40    SURAT GHAFIR(1)

(Mekkanã [60]; 85 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ha' , Mim.(2)

2. Revelarea Cãrþii este de la Allah Cel Puternic, ªtiutor [Al-’Aziz,
Al-’Alim],
3. Iertãtorul pãcatelor, Primitorul cãinþei, Cel Aspru la pedeapsã,
Dãtãtorul de îndurare. Nu existã altã divinitate afarã de El ºi la El este
întoarcerea.
4. Nu se împotrivesc faþã de semnele lui Allah decât aceia care nu
cred. Aºadar, sã nu te înºele umbletul lor prin þãri!(3)

5. Mai înainte de ei, i-au socotit mincinoºi [pe trimiºii lor] neamul lui
Noe, ºi dupã ei ºi aliaþii(4), ºi fiecare comunitate se gândea cum sã-l
piardã(5) pe trimisul ei, ºi ei au luat ca argument neadevãrul pentru a
tãgãdui cu el Adevãrul ºi de aceea i-am lovit Eu. ªi cum a fost
pedeapsa Mea!(6)

6. Astfel s-a adeverit cuvântul Domnului tãu(7) împotriva celor care nu
au crezut: "Ei vor fi oaspeþii Focului!"
7. Cei ce poartã Tronul ºi cei care-l înconjoarã(8) Îl preamãresc pe
Domnul lor, aducându-I laudã, cred în El ºi cer iertare pentru cei care
cred: “Doamne! Tu Îþi întinzi peste toate lucrurile îndurarea ºi ºtiinþa
Ta. Deci, iartã-i pe cei care Îþi cer iertare, se cãiesc ºi urmeazã calea
Ta(9) ºi pãzeºte-i de chinul Iadului,
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10) Pãzeºte-i pe ei de pãcate ºi de pedeapsa pentru ele.
11) De ieºire din Infern, pentru a ne întoarce la viaþã ºi a sãvârºi altceva decât

ceea ce am sãvârºit?
12) Pedeapsa voastrã ºi faptul cã nu aveþi nici o cale pentru a ieºi.
13) Nu aþi crezut în Allah Cel Unic, ci aþi rãmas politeiºti.
14) Cum sunt vânturile, norii, tunetul, fulgerul, trãsnetul etc.
15) Ploaia, care este sursa vieþii ºi a tuturor celor de trebuinþã.
16) La Allah.
17) Adoraþi-L pe El!
18) Chiar dacã aceasta îi va nemulþumi pe ei.
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8. Doamne! ªi fã-i pe ei sã intre în grãdinile Edenului, pe care Tu
le-ai promis, ca ºi pe cei care au fost evlavioºi dintre pãrinþii lor, soþiile
lor ºi urmaºii lor, cãci Tu eºti Cel Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz,
Al-Hakim].
9. ªi pãzeºte-i pe ei de cele rele!(10) Iar acela pe care-l pãzeºti de
rele, în Ziua Aceea, de acela Te-ai îndurat. ªi aceasta este marea
izbândã!"
10. Iar cãtre aceia care nu vor crede se va striga [de cãtre îngeri]:
"Ura lui Allah [faþã de voi] - atunci când sunteþi chemaþi la credinþã,
iar voi stãruiþi în necredinþã - este mai mare decât ura voastrã faþã de
voi înºivã!"
11. Vor zice ei: "Doamne, ne-ai dat nouã moarte de douã ori ºi ne-ai
dat nouã viaþã de douã ori, deci mãrturisim pãcatele noastre. Oare
existã vreo cale de ieºire?"(11)

12. Aceasta(12) este pentru voi, pentru cã atunci când a fost invocat
numai Allah Singur, voi nu aþi crezut, în timp ce, atunci când I s-au
fãcut Lui asociaþi, atunci aþi crezut voi(13). Însã judecata este la Allah
Cel Înalt [ºi] Mare [Al-'Aliyy, Al-Kabir].
13. El este Cel care vã aratã semnele Sale(14) ºi face sã coboare
pentru voi din cer cele de trebuinþã(15). Dar nu se lasã îndemnat decât
acela care se cãieºte ºi se întoarce(16).
14. Deci chemaþi-L pe Allah,(17), cu credinþã numai în El, chiar dacã
voia necredincioºilor [nu este aceasta]!(18)
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19) Revelaþia ºi ºtiinþa Sa, care sunt pentru oameni asemenea duhului pentru
trup.

20) Profeþilor Sãi.
21) Ieºind din morminte.
22) Întrebarea ºi rãspunsul sunt ale lui Allah.
23) Din pricina spaimei, inimile se ridicã din locurile lor în zona gâtului.
24) Cu inimile pline de mâhnire ºi de spaimã.
25) Privirile trãdãtoare ale ochilor cãtre cele interzise de Allah.
26) Fiindcã ei sunt neputincioºi.
27) Referire la urmele cetãþilor ºi palatelor lor care au fost distruse o datã cu ei.
28) I-a pedepsit.
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15. El este Cel cu însuºiri fãrã egal, Stãpânul Tronului; El trimite
Duhul(19), prin porunca Sa, asupra aceluia care voieºte El dintre robii
Sãi(20), pentru ca sã-l previnã asupra Zilei întâlnirii,
16. Ziua în care ei se vor arãta(21) fãrã ca nimic sã-I fie ascuns lui
Allah în privinþa lor. [ªi atunci se va grãi]: "A cui este împãrãþia în Ziua
aceasta?" "A Lui Allah, Cel Unic [ºi] Atotputernic [Al-Wahid, Al-
Qahhar]!"(22)

17. În Ziua aceea, fiecare suflet va fi rãsplãtit, dupã cum îºi va fi ago-
nisit. Nu va fi nedreptate în Ziua aceea. Allah este grabnic la socotire.
18. ªi sã-i previi pe ei despre Ziua ce este aproape, cãci inimile vor
ajunge la gâturi(23) ºi vor fi ei înspãimântaþi(24) ºi nu vor avea nelegiuiþii
nici prieten, nici mijlocitor cãruia sã i se dea ascultare.
19. El [Allah] cunoaºte hainia din ochi(25) ºi ceea ce ascund piepturile.
20. ªi Allah judecã cu toatã dreptatea, în vreme ce aceia pe care îi
invocã, afarã de El, nu vor judeca întru nimic(26). Allah este Cel care
Aude [ºi] Vede Totul [As-Sami’, Al-Basir].
21. Oare n-au purces ei pe pãmânt ca sã vadã cum a fost sfârºitul
celor care au trãit înainte de ei? Au fost mai tari decât ei ºi au lãsat pe
pãmânt urme mai puternice decât ei(27), însã Allah i-a apucat(28)

pentru pãcatele lor ºi nu au avut ei apãrãtor înaintea lui Allah.
22. Aceasta a fost ºi pentru cã trimiºii lor au venit la ei cu semnele
cele limpezi, iar ei nu au crezut. Atunci i-a apucat Allah, fiindcã El
este Puternic [Qawiyy] [ºi] Aspru la pedeapsã.



613

29) Cu minunile Noastre.
30) Regele egiptenilor.
31) Vizirul sãu.
32) Qarun, unul dintre cei mai bogaþi locuitori ai Egiptului din vremea la care

se face referire.
33) Semnele profeþiei sale.
34) Este în van, cãci ea nu dãuneazã trimiºilor lui Allah.
35) Credinþa voastrã în idoli.
36) Stricãciunea în regatul meu, datoritã urmãrii credinþei sale.
37) Mã bizui pe El.
38) De teama lui Faraon ºi a cãpeteniilor sale.
39) Pedeapsa din aceastã lume.
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23. ªi i-am trimis Noi pe Moise cu semnele Noastre(29) ºi cu dovadã
limpede
24. La Faraon(30) ºi la Haman(31) ºi la Core(32), însã ei au zis: "El este
un vrãjitor ºi un mincinos!"
25. ªi când le-a adus lor Adevãrul de la Noi(33), atunci au zis ei:
"Omorâþi-i pe pruncii acelora care au crezut împreunã cu el ºi lãsaþi-le
în viaþã numai pe femeile lor!" Dar viclenia necredincioºilor nu este
decât în deºert(34).
26. ªi Faraon a zis: "Lãsaþi-mã sã-l omor pe Moise ºi el sã-L cheme
pe Domnul sãu! Mã tem sã nu vã schimbe religia voastrã(35) ºi sã nu
aducã stricãciunea pe pãmânt!"(36)

27. ªi Moise a zis: "Eu caut apãrare(37) la Domnul meu ºi Domnul
vostru împotriva oricãrui trufaº care nu crede în Ziua socotirii!"
28. ªi un om care credea, din neamul lui Faraon, ºi care-ºi ascundea
credinþa lui(38) a zis: "Omorâþi voi un bãrbat pentru cã el a zis:
"Domnul meu este Allah," dupã ce a venit el cu semne desluºite de la
Domnul vostru? Dacã el este mincinos, minciuna sa va fi numai spre
dauna lui, însã dacã el spune adevãrul, atunci vã va lovi pe voi o parte
din cele cu care vã ameninþã!(39) Allah nu-l cãlãuzeºte pe cel care este
nelegiuit ºi mincinos.



614

40 • SURAT GHAFIR

29. O, neam al meu! A voastrã este stãpânirea astãzi ºi sunteþi voi
biruitori pe pãmânt! Dar cine ne va ajuta pe noi împotriva mâniei(40)

lui Allah, dacã ea se va abate asupra noastrã?" Faraon a zis: "Eu nu vã
arãt decât ceea ce vãd(41) ºi nu vã cãlãuzesc pe voi decât pe calea cea
dreaptã!"(42)

30. ªi cel care credea a zis: "O, neam al meu! Eu mã tem pentru
voi(43), de o zi asemenea Zilei aliaþilor(44),
31. Asemenea cum a pãþit neamul lui Noe ºi [neamul] ’Ad ºi [neamul]
Thamud ºi cei care au venit dupã ei! Dar Allah nu voieºte nedreptate
pentru robi!(45)

32. O, neam al meu! Eu mã tem pentru voi în Ziua chemãrii(46),
33. De Ziua în care veþi întoarce voi spatele, fugind(47), fãrã ca sã
aveþi voi apãrãtor de Allah!(48) Iar acela pe care îl duce Allah în
rãtãcire nu va avea ocârmuitor."
34. [ªi aduceþi-vã aminte când] a venit la voi Iosif, mai înainte, cu
semne învederate(49), însã voi nu aþi încetat sã aveþi îndoieli asupra
celor pe care vi le-a adus. Iar când el a murit, atunci aþi zis voi: "Allah
nu va mai trimite un alt trimis, dupã el!" Astfel îl duce Allah în rãtãcire
pe cel care este nelegiuit ºi se îndoieºte.
35. Aceia care discutã Religia lui Allah, fãrã nici o dovadã care sã le
fi venit, [fapta lor] este foarte urâtã de Allah ºi de cei care cred. Astfel
pecetluieºte Allah orice inimã a unui [om] îngâmfat ºi nelegiuit.

40) Pedepsei.
41) Nu voiesc uciderea lui Moise decât pentru cã aºa mi se aratã mie cã este

mai bine.
42) Prin împiedicarea schimbãrii credinþei voastre.
43) Sã-l ucideþi.
44) Mã tem sã nu vi se întâmple vouã ceea ce li s-a întâmplat comunitãþilor tre-

cute care s-au aliat împotriva profeþilor lor, socotindu-i mincinoºi.
45) Nu-i pedepseºte pe ei, dacã nu au pãcãtuit.
46) Ziua chemãrii la adunare, adicã Ziua Învierii.
47) Veþi încerca sã fugiþi înspãimântaþi.
48) De pedeapsa lui Allah.
49) A venit Iosif înainte de Moise, cu semne limpezi ale necesitãþii de  a crede

în Allah Cel Unic.
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50) Palat înalt.
51) ªi sã-L întreb despre trimiterea lui.
52) Pe Moise.
53) Spre care conduce calea mea.
54) Veºnice.
55) În aceastã lume.
56) În Lumea de Apoi.
57) Din abundenþã, fãrã sã se sfârºeascã cele pe care le primesc.
58) Pentru cã ele nu existã.
59) Idolii ºi zeii care nu au nici o putere.
60) Când veþi vedea ameninþãrile care vã împresoarã din toate pãrþile.
61) Mã bizui numai pe El ºi-I încredinþez Lui soarta mea.
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36. ªi Faraon a zis: "O, Haman, dureazã-mi mie un turn(50), poate cã
eu voi ajunge la cãrãri,
37. La cãrãrile cerurilor, astfel încât sã-L vãd pe Dumnezeul lui
Moise(51), cãci eu îl socotesc pe el(52) mincinos!..." Astfel i s-a împlinit
lui Faraon fapta sa cea rea ºi a fost el abãtut de la drum. Însã
vicleºugul lui Faraon nu a fost decât întru pierdere.
38. ªi cel care credea a zis: "O, neam al meu! Urmaþi-mã pe mine ºi
eu vã voi cãlãuzi pe drumul cel drept!
39. O, neam al meu! Aceastã viaþã lumeascã nu este decât o plãcere
trecãtoare, în vreme ce Viaþa de Apoi(53) este Casa odihnei(54).
40. Cel care sãvârºeºte o faptã rea(55) nu va  fi rãsplãtit(56) decât cu
una asemãnãtoare cu ea, iar cel care sãvârºeºte o faptã bunã - fie el
bãrbat sau muiere - ºi este credincios, acela va intra în Rai, unde va
primi cele de trebuinþã, fãrã socotealã(57).
41. O, neam al meu! De ce vã chem eu pe voi la mântuire, în vreme
ce voi mã chemaþi pe mine la Foc?
42. Voi mã chemaþi sã mã lepãd de Allah ºi sã-I fac Lui ca asociaþi
cele despre care eu nu am nici o ºtiinþã(58), în vreme ce eu vã chem pe
voi la Cel Puternic [ºi] Atoateiertãtor [Al-'Aziz, Al-Gaffar]!
43. Nu este îndoialã cã aceea la ce mã chemaþi(59) nu poate fi chemat
nici în aceastã lume, nici în Lumea de Apoi ºi cã întoarcerea noastrã
este la Allah, iar cei nelegiuiþi vor fi oaspeþii Focului.
44. În curând(60) vã veþi aduce aminte de ceea ce vã spun, iar eu las
soarta mea în seama lui Allah(61). Allah îi vede bine pe robii [Sãi]".
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62) Pe acest credincios din neamul lui Faraon.
63) Înecul ºi Focul.
64) În mormintele lor.
65) Noi ºi voi.
66) ªi i-a trimis în Paradis pe cei care au meritat Paradisul ºi în Infern pe cei

cãrora li s-au cuvenit chinurile Infernului.
67) Pãzitorii.
68) Pãzitorii.
69) Îngerii, profeþii ºi dreptcredincioºii.
70) Dar Faraon ºi neamul sãu au tãgãduit-o.
71) Tora.
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45. ªi Allah l-a ferit(62) de relele pe care ei le-au plãsmuit ºi chinul cel
rãu a împresurat clanul lui Faraon(63),
46. Focul la care ei vor fi expuºi dimineaþa ºi seara(64). Iar în Ziua când
va sosi Ceasul, [se va zice]: “Faceþi sã intre clanul lui Faraon la osânda
cea mai asprã!”
47. Iar când vor discuta în Foc ºi vor zice cei slabi cãtre cei care s-au
semeþit: "Noi v-am urmat vouã. Oare nu puteþi voi sã ne scãpaþi de o
parte din foc?"
48. Atunci vor zice cei care s-au semeþit: "Noi(65) suntem cu toþii în el!"
Allah a judecat deja între robii [Sãi](66).
49. ªi cei care se vor afla în Foc vor zice cãtre pãzitorii Gheenei:
“Rugaþi-vã Domnului vostru ca sã ne uºureze nouã chinul [mãcar]
pentru o zi!”
50. Ei(67) vor zice: "Oare nu v-au adus vouã trimiºii voºtri dovezi
limpezi?" ªi ei vor rãspunde: "Ba da!" Ei(68) vor zice: "Atunci, rugaþi-
vã!" Dar ruga necredincioºilor va fi numai în deºert.
51. Noi îi vom ajuta pe trimiºii Noºtri ºi pe cei care cred, atât în viaþa
din aceastã lume cât ºi în Ziua când se vor ridica martorii(69),
52. În Ziua când dezvinovãþirea nu le va mai fi de nici un folos
nelegiuiþilor ºi când vor avea ei parte de blestem ºi rãu sãlaº.
53. ªi i-am dat Noi lui Moise cãlãuzire(70) ºi i-am fãcut pe fiii lui Israel
sã moºteneascã Scriptura(71),
54. Ca o cârmuire ºi o îndemnare pentru cei dãruiþi cu pricepere.



617

72) O, Muhammed, ºi rabdã umilinþele idolatrilor.
73) Cã te va sprijini pe tine ºi pe aderenþii tãi.
74) În permanenþã.
75) Încearcã sã tãgãduiascã adevãrul ºi sã impunã minciuna.
76) O, Muhammed!
77) Necredinciosul ºi credinciosul.
78) Necredinciosul.
79) Nu cred în venirea Ceasului.
80) În sensul de "Adoraþi-Mã!".
81) Pentru ca sã vã deplasaþi pentru a vã câºtiga mijloacele de  existenþã ºi a

vã achita de îndatoririle religioase.
82) De la credinþa în El.
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55. Deci fii statornic(72), cãci fãgãduinþa lui Allah(73) este adevãr, cere
iertare pentru pãcatul tãu ºi preamãreºte-L pe Domnul tãu cu laudã,
atât spre searã cât ºi spre dimineaþã!(74)

56. Aceia care discutã despre versetele lui Allah, fãrã sã le fi venit lor
nici o dovadã(75), nu au în piepturile lor decât numai îngâmfare ºi ei
nu vor atinge þelul lor. Deci cautã ocrotire la Allah(76), cãci El este Cel
care Aude [ºi] Cel care Vede [As-Sami’, Al-Basir]!
57. Crearea cerurilor ºi a pãmântului este mai mare decât crearea
oamenilor, dar cei mai mulþi oameni nu ºtiu.
58. Nu sunt deopotrivã cel care este orb ºi cel care vede(77); nici cei
care cred ºi împlinesc fapte bune [nu pot fi deopotrivã] cu cel care
sãvârºeºte o faptã rea(78). Dar cât de rar vã aduceþi voi aminte!
59. Ceasul va veni, fãrã îndoialã, însã cei mai mulþi oameni nu
cred(79).
60. ªi Domnul vostru zice: "Chemaþi-Mã(80) ºi Eu vã voi rãspunde!
Aceia care din prea multã trufie refuzã sã Mã adore vor intra în
Gheena umiliþi".
61. Allah este Cel care v-a fãcut vouã noaptea, ca sã vã odihniþi în
ea, ºi ziua, ca sã vedeþi desluºit(81). Allah este Cel plin de îndurare faþã
de oameni, însã cei mai mulþi dintre oameni nu sunt mulþumitori.
62. Acesta este Allah, Domnul vostru, Creatorul tuturor lucrurilor. Nu
existã altã divinitate afarã de El. Cum se poate sã vã întoarceþi?(82).
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63. Astfel s-au întors aceia care au tãgãduit semnele lui Allah(83).
64. Allah este Cel care v-a dat vouã pãmântul, ca sã trãiþi pe el(84) ºi
cerul, ca acoperiº(85), ºi v-a dat vouã chip - ºi ce chip minunat v-a
dat!(86) - ºi v-a înzestrat pe voi cu lucruri bune(87). Acesta este Allah,
Domnul vostru! Binecuvântat fie Allah, Stãpânul lumilor!
65. El este Cel Veºnic Viu [Al-Hayy]. Nu existã altã divinitate afarã de
El, deci chemaþi-L pe El cu credinþã curatã numai în El! Mãrire lui
Allah, Stãpânul lumilor!
66. Spune(88): "Mi s-a oprit mie sã-i ador pe aceia pe care îi chemaþi
în locul lui Allah(89), dupã ce mi-au venit semnele cele limpezi de la
Domnul meu ºi mi s-a poruncit sã mã supun Stãpânului lumilor".
67. El este Cel care v-a creat pe voi din þãrânã(90), apoi(91) dintr-o
picãturã, apoi dintr-un cheag de sânge. Apoi El vã face sã ieºiþi copii
mici, pentru ca apoi sã ajungeþi la maturitate ºi apoi sã fiþi bãtrâni -
însã unii dintre voi sunt omorâþi mai înainte(92) -, ºi sã ajungeþi la un
termen hotãrât(93). Poate cã voi veþi pricepe.
68. El este Cel care dã viaþã ºi dã moarte ºi, dacã hotãrãºte un lucru,
El spune: "Fii" ºi el este.
69. Tu nu-i vezi pe aceia care se ceartã asupra semnelor lui Allah
cum sunt abãtuþi?(94)

83) Neamurile anterioare care au pierit, iar voi, qurayºiþilor, mergeþi pe calea
lor!

84) Pe care sã vã stabiliþi.
85) Fãrã stâlpi, pe care sã-i vedeþi.
86) Fiecare membru al lui având funcþia sa, de care sã vã folosiþi, ca dovadã a

perfecþiunii înþelepciunii Sale.
87) Mâncãruri ºi bãuturi bune.
88) Muhammed.
89) Idolii ºi zeii la care vã închinaþi voi, qurayºiþilor.
90) Pe Adam, strãmoºul vostru.
91) V-a creat pe voi.
92) Mor înainte de a ajunge la vârsta bãtrâneþii.
93) Momentul hotãrât pentru moartea voastrã.
94) Se îndepãrteazã de aceste semne, cu toate cã ele sunt clare.
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95) Cartea lui Allah - Coranul.
96) Adevãrul Cãrþii pe care astãzi o tãgãduiesc.
97) Aceastã pedeapsã.
98) ªi rabdã îndoiala ºi tãgãduirea lor.
99) Ca o minune concretã.
100) Cãmilele, bovinele, ovinele, caprinele.
101) Pieile, lâna ºi pãrul, laptele etc.
102) La locul unde voiþi sã ajungeþi.
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70. Aceia care socotesc mincinoase Cartea(95) ºi cele cu care i-am
trimis pe trimiºii Noºtri vor ºti [în curând](96),
71. Când cãtuºele ºi lanþurile vor fi pe gâtul lor ºi vor fi ei traºi
72. În apa clocotitã ºi apoi vor arde în Foc.
73. Apoi li se va zice lor: “Unde sunt cei pe care voi i-aþi fãcut asociaþi
74. Lãsându-l pe Allah?” ªi vor rãspunde ei: “S-au rãtãcit de noi. Ba
noi nu am chemat mai înainte nimic!” Astfel îi duce Allah în rãtãcire pe
necredincioºi.
75. Acesta(97) este preþul pentru cã voi v-aþi bucurat pe pãmânt întru
nedreptate ºi pentru cã v-aþi îngâmfat.
76. Intraþi pe porþile Gheenei, în care veºnic veþi sãlãºlui! ªi ce loc rãu
vor avea cei îngâmfaþi!
77. Deci fii statornic!(98) Fãgãduinþa lui Allah este adevãr ºi fie cã îþi
vom arãta o parte din aceea cu care îi ameninþãm, fie cã te vom lua
pe tine [înainte de aceasta], oricum la Noi se vor întoarce!
78. Noi am trimis trimiºi ºi mai înainte de tine. Despre unii dintre ei
þi-am povestit, iar despre alþii dintre ei nu þi-am povestit. ªi nu i-a fost
dat nici unui trimis sã vinã cu un semn(99), decât cu îngãduinþa lui Allah.
Când porunca lui Allah va veni, se va judeca întru dreptate ºi atunci
vor pierde cei care spun minciuni.
79. Allah este Cel care v-a fãcut vouã vitele:(100) pentru ca sã cãlãriþi
pe unele dintre ele ºi pentru ca sã mâncaþi de la altele;
80. Voi aveþi de la ele [ºi alte] foloase(101) ºi pentru ca voi sã vã împli-
niþi o dorinþã din piepturile voastre(102), însã, mai sunteþi purtaþi pe ele
ºi pe corãbii.
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103) Urme de cetãþi ºi palate.
104) Pentru a-i apãra pe ei de chinurile din aceastã lume ºi din Lumea de

Apoi.
105) Din toate comunitãþile, atât cele anterioare cât ºi cele prezente.
106) ªi au pierit.
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81. El vã aratã semnele Sale, dar care dintre semnele lui Allah le
tãgãduiþi voi?
82. Oare nu au purces ei pe pãmânt pentru a vedea care a fost
urmarea pentru cei de dinaintea lor? Au fost mai numeroºi decât ei ºi
mai puternici ºi au lãsat mai multe urme pe pãmânt(103), însã nu le-au
fost de nici un folos cele pe care le-au agonisit(104).
83. ªi când au venit la ei trimiºii lor cu semnele cele limpezi, s-au
bucurat de ºtiinþa pe care o aveau, însã cele de care ºi-au bãtut joc
i-au împresurat pe ei.
84. ªi când au vãzut mânia Noastrã, au zis ei: "Noi credem numai în
Allah Singur ºi ne lepãdãm de ceea ce I-am fãcut Lui ca asociaþi!"
85. Însã nu le-a mai fost credinþa lor de nici un folos, când au vãzut
mânia Noastrã. Aceasta este rânduiala lui Allah faþã de robii Sãi(105) ºi
au pierdut(106) atunci aceia care nu au crezut.
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1) "[Versetele] tâlcuite" - titlu primit dupã versetele 3 ºi 44. Mai este numitã
"Ha', Mim; Prosternarea", dupã cele douã litere ce alcãtuiesc primul verset ºi
dupã referirea la prosternare în versetul 37.

2) Vezi 2:1.
3) Explicate limpede.
4) În limba arabã.
5) Pentru cei care se cãlãuzesc dupã el.
6) Pentru cei care se îndepãrteazã de el, pe care îi avertizeazã cã vor avea

parte de focul veºnic al Infernului.
7) Din pricina trufiei, în ciuda cunoaºterii mãreþiei lui.
8) Care nu ne lasã sã te înþelegem ºi nu te lasã nici pe tine sã ne înþelegi.
9) Eu sunt om ca ºi voi, dar pe mine m-a ales Allah pentru revelaþie.
10) Adicã permanentã.
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41   SURAT FUSSILAT(1)

(Mekkanã [61]; 54 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ha', Mim(2).
2. [Aceasta este] o Revelaþie de la Cel Milostiv, Îndurãtor [Ar-Rahman,
Ar-Rahim].
3. O Carte ale cãrei versete sunt tâlcuite(3), un Coran arab(4), pentru
un neam [de oameni] care ºtiu,
4. Un binevestitor(5) ºi un prevenitor(6), însã cei mai mulþi dintre ei se
întorc ºi nu ascultã(7).
5. Ei zic: "Inimile noastre sunt acoperite faþã de aceea la care ne
chemi tu, în urechile noastre este surzenie, iar între noi ºi între tine
este o perdea(8). Deci tu lucreazã [ceea ce voieºti] ºi vom lucra ºi noi
[ceea ce voim]!"
6. Spune: "Eu nu sunt decât om, ca ºi voi, însã mie mi se reveleazã cã
Domnul vostru este un Domn Unic(9). Aºadar, cãutaþi calea cea
dreaptã cãtre El  ºi rugaþi-L pe El de iertare!" ªi vai pentru cei care-i
fac Lui asociaþi,
7. Cei care nu dau Dania [Az-Zakat] ºi nu cred în Viaþa de Apoi!
8. Iar aceia care cred ºi împlinesc fapte bune, aceia vor avea parte
de o rãsplatã neîntreruptã(10).
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11) Cel care a creat pãmântul în douã zile.
12) Versetele 9 ºi 10 se referã la crearea pãmântului în cursul a patru zile, în

douã faze: În prima fazã, care a durat douã zile, El a creat Pãmântul în forma sa
iniþialã, iar în cea de a doua fazã, care a durat alte douã zile (în total patru zile),
a împlântat în pãmânt munþi neclintiþi, binecuvântându-l ºi orânduind pe el cele
necesare vieþuirii.

13) Adicã nu era compact, ci semãna cu fumul, datoritã stãrii sale gazoase.
14) Stabilind îngerii ºi creaturile care se aflã în ele.
15) Cu stele semãnând cu niºte lãmpi.
16) Împotriva diavolilor, ca sã nu afle ºtirile Lui.
17) Dupã aceastã tâlcuire.
18) Prin cuvântul arab sa'iqa, folosit în acest verset ca ºi în versetul 17, se

poate înþelege trãsnetul, dar el are ºi un sens mai larg, însemnând orice mijloc de
nimicire instantanee ºi sigurã.

19) Pentru cã voi sunteþi la fel de îndãrãtnici ca cei din aceste douã neamuri.
20) Sã trimitã un mesager.
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9. Spune: "Oare voi nu credeþi în Acela care a creat pãmântul în
douã zile ºi Îi faceþi Lui semeni?" Acesta(11) este Stãpânul lumilor!
10. ªi El a pus de deasupra lui [a pãmântului] munþi neclintiþi ºi L-a
binecuvântat ºi a orânduit pe el toate cele necesare pentru hranã,
pânã la patru zile ca rãspuns pentru aceia care întreabã(12).
11. Apoi s-a întors cãtre cer - care era un fum(13) - ºi i-a zis lui ºi
pãmântului: Veniþi amândouã, de voie sau fãrã de voie!" ªi au rãspuns
ele: "Venim, supunându-ne de bunãvoie!"
12. ªi le-a hotãrât El sã fie ºapte ceruri, în douã zile, ºi a orânduit
fiecãrui cer menirea sa(14). ªi am împodobit Noi cerul cel mai de jos cu
candele(15), ºi strajã(16). Aceasta este orânduiala Celui Puternic [ºi]
Atoateºtiutor [Al-’Aziz, Al-’Alim].
13. ªi dacã se întorc ei(17), atunci spune: "Vã previn pe voi asupra
unei nenorociri asemenea nimicirii(18) [care a lovit neamurile] ’Ad ºi
Thamud!(19)"
14. Când au venit trimiºii la ei, de dinaintea lor ºi de dupã ei,
[zicându-le]: "Nu-L adoraþi decât pe Allah!", au zis ei: "Dacã Domnul
nostru ar fi voit(20), ar fi fãcut El sã se pogoare îngeri. Noi nu credem
în cele cu care aþi fost voi trimiºi!"
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21) ªtiind ei cã ele sunt adevãrate.
22) Opt zile ºi ºapte nopþi.
23) În Lumea de Apoi, aºa cum nu au fost ajutaþi nici în aceastã lume.
24) Pentru pãcatele lor.
25) Necredincioºii.
26) Când aþi sãvârºit pãcatele.
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15. În ce-i priveºte pe cei din [neamul] ’Ad, ei s-au arãtat cu semeþie
pe pãmânt, pe nedrept, zicând ei: "Cine este mai puternic decât noi?"
Oare n-au vãzut ei cã Allah care i-a creat pe ei este mai puternic
decât ei? ªi au tãgãduit ei semnele Noastre(21).
16. ªi, de aceea, am trimis Noi împotriva lor un vânt aprig ºi geros în
niºte zile(22) fãrã de noroc, pentru ca sã le dãm sã guste chinul ruºinii în
viaþa lumii de acum. Însã osânda din Viaþa de Apoi va fi ºi mai
ruºinoasã, iar ei nu vor fi ajutaþi [de nimeni](23).
17. În ce-i priveºte pe [cei din neamul] Thamud, Noi i-am cãlãuzit, însã
ei au iubit rãtãcirea mai mult decât cãlãuzirea ºi i-a lovit pe ei trãsnetul
osândei umilitoare pentru ceea ce au agonisit(24).
18. ªi i-am izbãvit Noi pe cei care au crezut ºi au fost cu fricã [de
Allah].
19. ªi într-o Zi, vor fi adunaþi duºmanii lui Allah(25) cãtre Foc ºi vor fi
ei mânaþi,
20. Astfel încât, atunci când vor ajunge la el, vor da mãrturie
împotriva lor urechile lor ºi ochii lor ºi pieile lor, pentru ceea ce ei au
sãvârºit.
21. ªi vor grãi ei cãtre pieile lor: “De ce aþi fãcut mãrturie împotriva
noastrã?”, iar ele le vor rãspunde: “Ne-a fãcut sã grãim Allah Cel care
face sã grãiascã toate lucrurile. El v-a creat pe voi întâia oarã ºi la El fi
veþi întorºi!
22. Voi nu v-aþi putut ascunde(26), ca sã nu dea mãrturie împotriva
voastrã urechile voastre, ochii voºtri ºi pieile voastre, însã voi v-aþi
închipuit cã Allah nu ºtie multe din cele pe care voi le sãvârºiþi,
23. Aceastã închipuire pe care voi aþi avut-o despre Domnul vostru
v-a dus la pieire pe voi ºi aþi ajuns sã fiþi printre cei pierduþi!"
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27) Diavolii, djinnii ºi oamenii.
28) Faptele lor prezente ºi viitoare.
29) S-a confirmat ameninþarea cu pedeapsa.
30) Pentru ca sã nu fiþi influenþaþi de învãþãtura lui.
31) Împiedicându-i pe cei care voiesc sã-l asculte.
32) În el vor rãmâne veºnic.
33) În momentul morþii sau al învierii.
34) În Viaþa de Apoi.
35) Ca dar ºi ca ospitalitate.
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24. ªi de vor rãbda ei, Focul le va fi sãlaº, iar de vor cere ei iertare,
nu vor fi ei dintre cei iertaþi.
25. Le-am orânduit lor tovarãºi apropiaþi(27) care le-au împodobit ceea
ce a fost înaintea lor ºi ceea ce a fost dupã ei(28) ºi s-a adeverit
împotriva lor Cuvântul(29), aºa cum s-a adeverit ºi în privinþa altor
comunitãþi de dinainte de ei, dintre djinni ºi dintre oameni. ªi ei sunt
cei care vor pierde!
26. ªi cei care nu cred zic: "Nu plecaþi urechea la acest Coran(30), ci
faceþi zarvã pentru ca voi sã biruiþi!"(31)

27. ªi-i vom face Noi pe cei care nu cred sã guste chinul aspru ºi-i
vom rãsplãti dupã cea mai rea [faptã] pe care au sãvârºit-o.
28. Aceasta este rãsplata duºmanilor lui Allah: Focul. În el vor avea
locuinþa veºniciei(32), drept rãsplatã pentru cã au tãgãduit semnele
Noastre.
29. ªi vor zice aceia care nu cred: "Doamne, aratã-ni-i nouã pe aceia
dintre djinni ºi dintre oameni, care ne-au dus în rãtãcire, pentru ca noi
sã-i punem sub picioarele noastre, astfel încât sã fie ei printre cei mai
de jos!"
30. Însã aceia care zic: "Domnul nostru este Allah!" ºi apoi urmeazã
calea cea dreaptã, asupra lor se vor coborî îngerii(33), [zicându-le]: "Nu
vã temeþi ºi nu fiþi mâhniþi ºi primiþi bunãvestire despre Raiul ce vi s-a
fãgãduit!
31. Noi suntem ocrotitorii voºtri în viaþa din aceastã lume ºi din Viaþa
de Apoi; voi veþi avea în ea(34) ceea ce doresc sufletele voastre ºi veþi
avea în ea ceea ce veþi cere,
32. Ospeþie(35) de la un Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]".
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36) Respinge-l pe acela  care þi-a pricinuit un rãu, fãcându-i lui bine, astfel
încât duºmãnia lui sã se preschimbe în prietenie ºi dragoste.

37) Sã întâmpine rãul cu bine.
38) Ca sã uiþi ceea ce þi-a fost poruncit.
39) La recitarea acestui verset, dreptcredincioºii se prosterneazã.
40) Coran.
41) Se subînþelege: "Aceia vor avea parte de pedeapsã".
42) Care nu poate fi modificatã sau imitatã.
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33. ªi cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamã la
Allah, sãvârºeºte faptã bunã ºi zice: "Eu sunt dintre musulmani"?
34. Nu este fapta cea bunã deopotrivã cu fapta cea rea. Respinge
[fapta cea rea] cu cea care este mai bunã ºi iatã-l pe acela care a fost
între tine ºi el duºmãnie ca ºi cum ar fi un prieten apropiat(36).
35. Însã nu le va fi dat(37) decât acelora care sunt rãbdãtori ºi nu-i va
fi dat decât aceluia care va avea parte de mare noroc.
36. ªi dacã [vreodatã] te va ademeni vreo ieºire de la ªeitan(38), cautã
adãpost la Allah, cãci El este Cel care Aude [ºi] Atoateºtiutor
[As-Sami', Al-'Alim].
37. ªi printre semnele Sale sunt noaptea ºi ziua ºi Soarele ºi Luna.
Însã nu vã prosternaþi nici dinaintea Soarelui, nici dinaintea Lunii, ci
prosternaþi-vã dinaintea lui Allah care le-a creat pe ele, dacã pe El Îl
adoraþi voi!(39)

38. Dar dacã [necredincioºii] se semeþesc, [nu-i nimic], cãci aceia care
sunt la Domnul tãu [îngerii] Îl laudã pe El noaptea ºi ziua, fãrã ca ei sã
osteneascã [niciodatã].
39. ªi printre minunile Sale [este ºi aceea cã] tu vezi pãmântul umilit
[pustiu ºi neroditor], dar când Noi facem sã coboare apa peste el,
atunci el se miºcã ºi se umflã. Acela care îi dã lui viaþã este Cel care
dã viaþã ºi morþilor, fiindcã El este cu putere peste toate.
40. Aceia care rãstãlmãcesc semnele Noastre nu Ne sunt necunos-
cuþi. ªi oare acela care este aruncat în Foc va fi mai bun sau acela
care va veni în siguranþã în Ziua Învierii? Faceþi ceea ce voiþi, fiindcã
El este Binevãzãtor a ceea ce faceþi  voi.
41. Aceia care nu cred în Îndemnare(40), când ea vine la ei(41), [sã ºtie
cã] ea este o Carte plinã de putere(42).
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43) Necredincioºii din neamul tãu îþi vor spune cuvinte ofensatoare, asemãnã-
toare cu cele care au fost spuse ºi trimiºilor de dinaintea ta, dar tu îndurã, aºa cum
au îndurat ºi ei!

44) Pentru aceia care se cãiesc.
45) Pentru  aceia care rãmân în necredinþã ºi nu se cãiesc pânã la moarte.
46) De ce nu au fost versetele sale în limba pe care o ºtim, pentru ca sã le

înþelegem?
47) Nu-l aud ºi nu-l înþeleg.
48) Sunt asemenea aceluia care se aflã la o distanþã foarte mare ºi nu-l vede

pe cel care-l strigã ºi aude glasul, dar nu-l înþelege.
49) Tora.
50) Cei cãrora le-a fost transmisã au avut neînþelegeri în legãturã cu ea.
51) Dacã Allah n-ar fi hotãrât ca rãsplata sã fie datã în Lumea de Apoi.
52) Pedeapsa le-ar fi venit degrabã.
53) Din pricina incapacitãþii de a vedea ºi de a pricepe.
54) Nu pedepseºte pe nimeni decât dupã pãcatul sãu.
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42. Deºertãciunea nu va veni la ea nici dinaintea ºi nici din urma ei,
pentru cã ea este o Revelaþie de la un Înþelept Vrednic de Laudã
[Hakim, Hamid]!
43. Nu þi se spune þie decât ceea ce li s-a spus ºi trimiºilor de
dinaintea ta(43). Domnul tãu este Dãtãtor de Iertare(44) ºi Dãtãtor de
pedeapsã dureroasã(45).
44. Dacã Noi l-am fi fãcut un Coran într-o altã limbã [decât araba], ar
zice ei: De ce nu sunt versetele sale tâlcuite?(46) Un [Coran] nearab ºi
un [Profet] arab?" Spune: "El este pentru cei care cred ocârmuire ºi
tãmãduire, însã aceia care nu cred [au] în urechile lor surzenie ºi el
este pentru ei rãtãcire!(47) Aceºtia sunt ca ºi cei chemaþi dintr-un loc
depãrtat!"(48)

45. Noi i-am dãruit lui Moise Cartea(49) ºi au fost neînþelegeri asupra
ei(50). ªi de n-ar fi fost un cuvânt de mai înainte de la Domnul tãu(51),
s-ar fi fost hotãrât între ei(52). Însã ei au rãmas în mare nedumerire în
privinþa ei(53).
46. Cel care sãvârºeºte o faptã bunã [o face] pentru sine însuºi, iar
cel care face rãu o face împotriva sa. Domnul tãu nu este nedrept cu
robii Sãi(54).
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55) Nu ºtie nimeni afarã de El când va sosi.
56) Cei pe care Mi i-aþi fãcut asociaþi ºi aþi crezut în ei?
57) Nu este nimeni printre noi care sã facã mãrturie cã Tu ai avea asociaþi.
58) Idolii la care s-au închinat nu le vor fi de nici un folos ºi nu vor putea

îndepãrta rãul de la ei ºi nu vor putea gãsi ei scãpare.
59) Fãcându-i sã sãlãºluiascã veºnic în Infern.
60) Se îndepãrteazã semeþ ºi nu aduce mulþumire.
61) Se roagã mult, încontinuu.
62) Spuneþi-Mi.
63) În privinþa Învierii, dupã ce vor fi murit.
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47. La El se aflã ºtiinþa despre Ceas(55). ªi nu ies roduri din înveliºurile
lor ºi nu rãmâne grea nici o muiere ºi nici nu naºte, fãrã ºtirea Lui. ªi
în Ziua când El va striga cãtre ei "Unde sunt asociaþii Mei?"(56), vor
zice ei: "Îþi vestim Þie cã nu este nici un martor printre noi!"(57)

48. Ceea ce ei au chemat mai înainte îi va pãrãsi pe ei ºi ei vor
înþelege cã nu au scãpare(58).
49. Omul nu osteneºte sã cearã binele, dar dacã îl atinge pe el rãul,
atunci el este deznãdãjduit ºi descumpãnit.
50. Dar dacã-i dãm sã guste îndurare din partea Noastrã, dupã o
nenorocire care l-a lovit, atunci el zice: “Aceasta mi se cuvine ºi eu nu
cred cã Ceasul va sosi [vreodatã]! ªi dacã voi fi adus înapoi la Domnul
meu, voi avea eu de la El cea mai bunã [cinstire]!” Noi le vom vesti
celor care nu au crezut ceea ce au fãcut ºi le vom da lor sã guste
dintr-un chin aspru!(59)

51. ªi dacã-l copleºim cu harul Nostru pe om, el se abate ºi se
îndepãrteazã aparte(60), dar, când îl atinge pe el rãul, atunci este larg
la rugãminte.(61)

52. Spune: "Vedeþi voi?(62) Dacã el [Coranul] este de la Allah ºi voi îl
tãgãduiþi, atunci cine se aflã în rãtãcire mai mare decât acela care este
într-o schismã adâncã?"
53. Noi le vom arãta semnele Noastre [în cele mai îndepãrtate] zãri
[ale pãmântului] ºi în sufletele lor înºiºi, astfel încât sã le fie limpede cã
el [Coranul] este Adevãrul. Oare nu este de ajuns cã Domnul tãu este
martor la toate?
54. Ei sunt în îndoialã în privinþa întâlnirii cu Domnul lor(63), dar El
este Cel care Cuprinde toate lucrurile [cu ºtiinþa Sa].
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1) Sura "Sfatului", dupã versetul 39.
2) Vezi 2:1.
3) Impresionate de mãreþia lui Allah ºi de puterea Lui.
4) ªi vede faptele pe care ei le sãvârºesc, rãsplãtindu-i pentru ele în Ziua

Învierii.
5) Rãspunzãtor pentru faptele lor.
6) Mekka.
7) Ziua Învierii.
8) Cu o singurã religie.
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42    SURAT Aª-ªURA(1)

(Mekkanã [62]; 53 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ha', Mim,
2. 'Ayn, Sin, Qaf(2).
3. Astfel, Allah Cel Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz, Al-Hakim] îþi trimite
þie revelaþii, tot aºa cum le-a trimis ºi celor de dinainte de tine.
4. Ale Lui sunt cele din ceruri ºi cele de pre pãmânt. El este Cel mai
Înalt, Mãreþ [Al-'Aliyy, Al-'Azim]
5. Aproape cã se despicã cerurile în înãlþimea lor(3), când îngerii laudã
mãrirea Domnului lor ºi roagã de iertare pentru cei de pe pãmânt.
Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Al-Ghafur, Ar-Rahim].
6. Cât despre aceia care îºi iau ocrotitori în afara Lui, Allah este
Veghetor peste ei(4) ºi tu nu eºti chezaº(5) pentru ei.
7. Astfel, [aºa dupã cum le-am revelat celor de dinaintea ta] þi-am
revelat Noi un Coran arab, pentru ca tu sã previi Mama cetãþilor(6) ºi
pe cei din împrejurimile ei ºi sã previi pentru Ziua Adunãrii(7) - despre
care nu este îndoialã. O parte vor fi în Rai ºi o parte vor fi în Vãpaie.
8. ªi de ar fi voit Allah, i-ar fi fãcut El pe ei o singurã comunitate(8),
însã El lasã sã intre întru îndurarea Sa pe cine El voieºte. Iar
nelegiuiþii nu vor avea ocrotitor ºi nici ajutor.
9. Ori au luat ei ocrotitori afarã de El? Allah este Ocrotitorul [Al-
Waliyy], El dã viaþã morþilor ºi El este cu putere peste toat e.
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9) Dacã apare vreo neînþelegere, trebuie sã se ia ca arbitru Cartea lui Allah ºi
Sunna despre Profet.

10) Din specia voastrã.
11) Perechi (masculi ºi femele) pentru diferite specii de animale.
12) Nu are nimeni calitãþile Sale.
13) V-a orânduit vouã religia pe care a prescris-o tuturor profeþilor, de la Noe

pânã la Muhammed.
14) Devoþiunea exclusivã faþã de Allah Cel Unic.
15) Întemeiaþi ºi pãstraþi religia monoteistã.
16) Iudeii ºi creºtinii care au fost înainte de misiunea lui Muhammed.
17) Nu s-au separat în diferite secte.
18) Creºtinii ºi iudeii care au moºtenit scriptura dupã cei care s-au aflat în

neînþelegere.
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10. ªi pentru orice lucru aþi fi cu neînþelegere, judecata asupra lui se
aflã la Allah(9). Acesta este Allah, Domnul meu, în El mã încred ºi la El
mã întorc [cu cãinþã].
11. Fãcãtorul cerurilor ºi al pãmântului. El a fãcut pentru voi soaþe
din voi înºivã(10) ºi [a fãcut] dobitoacele perechi(11). Prin aceasta vã
înmulþeºte. Nu este nimic asemenea cu El(12). El este Cel care Aude
Totul ºi Cel care Vede Totul [As-Sami', Al-Basir].
12. Ale Lui sunt cheile [comorilor] cerurilor ºi ale pãmântului; El
dãruieºte cu prisosinþã cele spre vieþuire, cui voieºte El, sau le
dãruieºte cu mãsurã, [cui voieºte El]; El este Atoateºtiutor [‘Alim].
13. El v-a orânduit vouã religia pe care i-a prescris-o lui Noe, pe care
þi-am revelat-o þie ºi am prescris-o pentru Avraam ºi Moise ºi Isus(13):
"Întemeiaþi religia(14) ºi nu vã despãrþiþi întru ea!" Li se pare prea
mare politeiºtilor aceea la care tu îi chemi(15). Allah îi alege [pentru
aceasta] pe aceia pe care El voieºte ºi îi cãlãuzeºte cãtre El pe aceia
care se cãiesc.
14. Ei(16) nu s-au despãrþit(17) decât dupã ce le-a venit lor ºtiinþa, din
pricina pizmei dintre ei. ªi dacã nu ar fi venit mai înainte un cuvânt de
la Domnul tãu pentru un termen hotãrât, s-ar fi hotãrât [numaidecât]
între ei. Iar aceia de dupã ei, cãrora le-a fost dãruitã Cartea spre
moºtenire(18), sunt în mare îndoialã în privinþa ei.
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19) Aºa cum þi s-a revelat.
20) În Ziua Judecãþii de Apoi.
21) Oamenii au rãspuns ºi s-au supus religiei lui Allah.
22) Dupã judecata Lui.
23) Pedeapsa Infernului.
24) Dreptatea, ºi ca o referinþã ce aratã cum se rezolvã neînþelegerile.
25) Acela care lucreazã pentru Viaþa de Apoi a izbutit în lucrul sãu ºi faptele

sale bune vor fi sporite.
26) Plãcerile ei.
27) Ceva, dar nu tot ceea ce voieºte el.
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15. De aceea, cheamã-i tu [pe oameni] ºi mergi pe calea cea dreaptã
- aºa cum þi s-a poruncit(19) - ºi nu urma poftelor lor! ªi spune: "Cred în
toate scripturile pe care le-a trimis Allah! Mi s-a poruncit mie sã judec
cu dreptate între voi. Allah este Domnul nostru ºi Domnul vostru.
Faptele noastre sunt ale noastre ºi faptele voastre sunt ale voastre.
Nu este ceartã între noi ºi voi, Allah ne va aduna pe noi, cãci la El
este întoarcerea!"(20)

16. Însã aceia care se ceartã în privinþa lui Allah, dupã ce s-a rãspuns
[chemãrii Sale](21), cearta lor este în van la Domnul lor(22) ºi asupra lor
se abate mânie ºi chinul aspru(23).
17. Allah este Cel care a trimis Cartea cu Adevãrul ºi cu Balanþa(24).
ªi de unde sã ºtii? Poate cã Ceasul este aproape.
18. Încearcã sã-l grãbeascã aceia care nu cred în el, însã aceia care
cred sunt cu teamã de el ºi ºtiu cã acesta este Adevãrul. Iar aceia care
se ceartã asupra Ceasului, se aflã în rãtãcire adâncã.
19. Allah este Binevoitor cu robii Sãi. El dãruieºte cele spre vieþuire
cui voieºte El. El este Tare, Puternic [Al-Qawiyy, Al-'Aziz].
20. Acela care voieºte sã semene [ogorul] Lumii de Apoi, aceluia îi
vom spori Noi semãnãtura(25), iar acela care voieºte sã semene [ogorul]
acestei lumi(26), aceluia îi vom da Noi din ea(27), însã el nu va avea
parte în Lumea de Apoi.
21. Sau au ei asociaþi [ai lui Allah] care le-au orânduit lor religia pe
care Allah nu a îngãduit-o? Dacã nu ar fi cuvântul [de amânare a]
hotãrârii, s-ar fi judecat între ei. Cei nelegiuiþi vor avea parte de chin
dureros.
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28) În Ziua Învierii.
29) Pentru faptele rele pe care le-au sãvârºit.
30) Cuvintele sunt adresate contribalilor Sãi din neamul Qurayº.
31) A nãscocit Coranul ºi i l-a atribuit lui Allah sau prin faptul cã a pretins cã ar

fi  primit ºi cã a primit revelaþia.
32) Astfel încât sã nu înþelegi nimic.
33) Revelate Profetului.
34) Fertilitatea ºi belºugul generate de ploaie.
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22. Tu îi vei vedea pe cei nelegiuiþi(28) temându-se de ceea ce au
agonisit(29), când [pedeapsa] se va abate asupra lor, în vreme ce aceia
care au crezut ºi au sãvârºit fapte bune se vor afla în locurile înflorite
ale Grãdinilor ºi vor avea ei parte de tot ceea ce voiesc de la Domnul
lor. Acesta este marele har!
23. Aceasta este ceea ce Allah le binevesteºte robilor Sãi care cred
ºi sãvârºesc fapte bune! Spune: "Eu nu vã cer vouã pentru aceasta
rãsplatã, afarã de prietenia faþã de ruda apropiatã"(30). Aceluia care
împlineºte o faptã bunã îi vom spori Noi binele în schimbul ei. Allah
este Iertãtor, Mulþumitor [Ghafur, ªakur].
24. Sau zic ei: "El a nãscocit minciunã pe seama lui Allah!"(31) Dar de
ar voi Allah, El ar pecetlui inima ta(32). Allah ºterge deºertãciunea ºi
întãreºte Adevãrul cu vorbele Sale(33). El este Bineºtiutor al celor
dinlãuntrul piepturilor.
25. El este Cel care primeºte cãinþa robilor Sãi ºi iartã pentru faptele
cele rele ºi El ºtie ce faceþi.
26. El împlineºte [dorinþele] celor care cred ºi sãvârºesc fapte bune ºi
le sporeºte lor harul Sãu, în vreme ce necredincioºii vor avea parte de
chin aspru.
27. Dacã Allah i-ar înzestra cu prisosinþã pe [toþi] robii Sãi, s-ar purta
ei cu nedreptate pe pãmânt, însã El trimite cu mãsurã ceea ce
voieºte. El este Bineºtiutor [ºi] Binevãzãtor [Khabir, Basir] al robilor
Sãi.
28. El este Cel care pogoarã ploaia, dupã ce ei au fost deznãdãjduiþi,
ºi întinde îndurarea Sa(34). El este Ocrotitor [ºi] Vrednic de Laudã [Al-
Waliyy, Al-Hamid].
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35) În Ziua Învierii.
36) Pentru pãcatele pe care le sãvârºiþi.
37) Iartã multe pãcate.
38) Dacã El vrea sã vã pedepseascã. Aºadar, fiþi cu fricã de El, cãci nu veþi

putea scãpa prin fugã!
39) Ele fiind cu o parte vizibilã, deasupra apei, ºi cu o parte nevãzutã, de sub

apã, asemenea munþilor.
40) În mersul corãbiilor pe mare.
41) Învãþãturã ºi dovadã limpede a puterii lui Allah.
42) Face sã piarã, prin înec, cei de pe corãbii.
43) Rãsplata bunã.
44) Când îi cheamã sã-L adore numai pe El singur.
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29. Printre Semnele Sale sunt tocmeala cerurilor ºi a pãmântului ºi a
vietãþilor pe care le-a risipit prin ele. Dar El are puterea de a le
aduna pe ele(35), dacã voieºte.
30. Nu vã loveºte nici o nenorocire, decât pentru ceea ce agonisesc
mâinile voastre(36), însã El iartã multe(37).
31. Voi nu veþi putea sã[-L] slãbiþi pe pãmânt ºi voi nu aveþi ocrotitor
ºi ajutor afarã de Allah!(38)

32. ªi printre semnele Sale sunt corãbiile de pe mare, ce seamãnã cu
munþii(39).
33. Dacã voieºte, El domoleºte vântul ºi ele rãmân nemiºcate pe
suprafaþa apei. Întru aceasta(40) se aflã semne(41) pentru toþi oamenii
care sunt rãbdãtori ºi mulþumitori.
34. Sau El le lasã sã piarã(42), pentru cele pe care le-au agonisit. Însã
El iartã mult.
35. ªi sã ºtie cei care se ceartã asupra semnelor Noastre cã ei nu vor
avea scãpare!
36. ªi tot ceea ce vi se dã vouã este bucurie trecãtoare pentru viaþa
din aceastã lume. Însã ceea ce se aflã la Allah(43) este mai bun ºi mai
dãinuitor pentru aceia care cred ºi se încred în Domnul lor,
37. Pentru aceia care se feresc de pãcatele mari ºi de faptele
ruºinoase ºi care iartã, atunci când se mâniazã,
38. Pentru aceia care rãspund Domnului lor(44) ºi împlinesc Rugã-
ciunea [As-Salat], iar pentru treburile lor [þin] sfat laolaltã(45) ºi dau
Dania [Az-Zakat] din cele cu care îi înzestrãm
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45) Se consultã în adoptarea de hotãrâri în legãturã cu treburile generale ale
comunitãþii. Verset important care pune în evidenþã una dintre trãsãturile însemnate
ale Islamului, devenitã principiu constituþional al comunitãþii islamice.

46) Se rãzbunã împotriva celor care sunt nedrepþi cu ei.
47) Prin aplicarea legii talionului.
48) Se împacã cu duºmanul sãu, iertându-l.
49) Sau se rãzbunã, dupã ce au fost nedreptãþiþi.
50) Seamãnã stricãciune pe pãmânt.
51) Rãul care i se face.
52) Lucrurile care necesitã hotãrâre ºi fermitate.
53) A focului, adicã a iadului.
54) Expunându-se la pedeapsa veºnicã.
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39. ªi pentru aceia care, atunci când nedreptatea se abate asupra
lor, ei o înfruntã(46).
40. Rãsplata pentru un rãu este un rãu deopotrivã cu el(47). Însã
rãsplata aceluia care iartã ºi care cautã împãcare(48) se aflã la Allah. El
nu-i iubeºte pe cei nelegiuiþi!
41. Cât despre aceia care se ajutã ºi izbândesc(49), dupã ce sunt
nedreptãþiþi, împotriva acestora nu este drum [pentru dojanã];
42. Ci drumul pentru dojanã este împotriva acelora care-i nãpãstuiesc
pe [ceilalþi] oameni ºi sãvârºesc fãrãdelegi pe pãmânt(50), fãrã de
dreptate. Aceºtia vor avea parte de chin dureros.
43. Iar acela care rabdã(51) ºi iartã, [sã ºtie cã] acesta este dintre
lucrurile înalte(52).
44. Acela pe care Allah îl duce în rãtãcire nu va avea, dupã El, nici un
ocrotitor. ªi îi vei vedea pe cei nelegiuiþi zicând, când vor vedea
osânda: “Oare este vreo cale pentru întoarcere [pe pãmânt]?”
45. ªi-i vei vedea cum stau înaintea lui(53), smeriþi de umilinþã, privind
cu un ochi pe furiº, în vreme ce vor zice aceia care au crezut: “Cei
pierduþi sunt aceia care s-au pierdut pe ei înºiºi ºi [ºi-au pierdut]
neamurile lor în Ziua Învierii(54). Cei nelegiuiþi se vor afla într-un chin
necontenit.
46. ªi nu vor avea ei nici un fel de ocrotitori care sã-i ajute afarã de
Allah, iar acela pe care Allah îl duce în rãtãcire nu va avea nici un
drum [spre cãlãuzire]"
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55) Nu veþi putea sã tãgãduiþi ceea ce aþi sãvârºit, pentru cã faptele voastre sunt
socotite.

56) Ca sã le supraveghezi faptele ºi sã le înregistrezi.
57) ªi tãgãduieºte binefacerile lui Allah.
58) Astfel încât cel cãruia îi vorbeºte sã-L audã, dar sã nu-L vadã, aºa cum i-a

vorbit lui Moise.
59) Dintre îngerii Sãi, aºa cum l-a trimis pe arhanghelul Gavriil.
60) Coranul, dar dupã o altã interpretare ºi arhanghelul Gavriil.
61) Coranul.
62) Fãpturi ºi bunuri.
63) În Ziua de Apoi, pentru a judeca între ele cu dreptate ºi a rãsplãti dupã

cuviinþã.
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47. Ascultaþi de Domnul vostru înainte de a veni o Zi de la Allah, [Zi]
pentru care nu este amânare!  În Ziua aceea nu va fi pentru voi nici
scãpare, nici tãgãduire(55).
48. Dacã ei se îndepãrteazã, Noi nu te-am trimis la ei ca pãzitor
peste ei(56), ci tu nu eºti dator decât numai cu vestirea. Când îi dãm
Noi omului sã guste îndurare din partea Noastrã, atunci se bucurã el
de ea, însã dacã îl loveºte pe el un rãu, pentru ceea ce au sãvârºit
mâinile sale mai înainte, atunci omul este nemulþumitor(57).
49. A lui Allah este stãpânirea cerurilor ºi a pãmântului. El creeazã
ceea ce voieºte ºi dãruieºte El copile cui voieºte ºi dãruieºte El bãieþi
cui voieºte,
50. Sau dã El ºi bãieþi ºi copile ºi-l face sterp pe cel pe care El
voieºte. El este Atoateºtiutor [ºi] Atotputernic ['Alim, Qadir].
51. Unui om nu i se cuvine ca Allah sã-i vorbeascã decât numai
printr-o revelaþie, sau din spatele unui vãl(58), sau [prin] trimiterea unui
trimis(59) care reveleazã, cu Voia Sa, ceea ce El voieºte. Cu adevãrat, El
este Cel Preaînalt ºi Înþelept [‘Aliyy, Hakim].
52. Astfel, þi-am revelat Noi un Duh(60), la porunca Noastrã. Tu nu ai
ºtiut [mai înainte] ce este Cartea(61) ºi ce este credinþa, însã Noi am
fãcut-o luminã cu care cãlãuzim pe cine voim dintre robii Noºtri. ªi tu
cãlãuzeºti pe un drum drept,
53. Pe drumul lui Allah, ale cãruia sunt cele din ceruri ºi de pre
pãmânt(62). ªi cãtre Allah se îndreaptã [toate] lucrurile(63).
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1) "Podoabele de aur", dupã versetul 30.
2) Vezi 2 : 1.
3) Jur pe Coranul cel clar!
4) Prin "mama a ceva" se înþelege originalul respectiv, iar în acest context se au

în vedere Tablele pãstrate, sau dupã o altã interpretare, se are în vedere ºtiinþa
eternã.

5) Coranul.
6) Ca un pat întins pe care sã vã aºezaþi.
7) Sã le urmaþi în cãutarea celor necesare traiului ºi în comerþul vostru.
8) Urmând drumurile acestea cãtre locurile unde vreþi sã ajungeþi.
9) În cantitatea necesarã.
10) Lipsitã de vegetaþie.
11) Dupã ce veþi muri.
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43    SURAT AZ-ZUKHRUF(1)

(Mekkanã [63]; 89 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ha', Mim.(2)

2. Pe Cartea cea limpede!(3)

3. Noi l-am fãcut un Coran arab, pentru ca voi sã pricepeþi.
4. El este la Noi, în Mama Cãrþii(4), preaînalt ºi plin de înþelepciune.
5. Oare sã îndepãrtãm Noi Îndemnarea(5) de la voi, pentru cã voi
sunteþi un neam de pãcãtoºi?!
6. ªi câþi profeþi le-am trimis Noi neamurilor celor dintâi!
7. Însã nu a venit nici un profet la ei fãrã sã-l ia în derâdere!
8. ªi i-am nimicit Noi [pe alþii] mai puternici decât ei ºi a umblat pilda
înaintaºilor dintâi!
9. ªi dacã-i întrebi pe ei "Cine a fãcut cerurile ºi pãmântul?", rãspund
ei: "Le-a fãcut Cel Puternic [ºi] Atoateºtiutor [Al-'Aziz, Al-'Alim]!"
10. [El este] Acela care v-a fãcut vouã pãmântul ca un pat(6) ºi v-a
fãcut vouã pe el cãrãri(7) pentru ca voi sã fiþi cãlãuziþi(8).
11. ªi El este Acela care a fãcut sã pogoare apa din cer, cu mãsura
cuvenitã(9), ºi cu ea am dat Noi viaþã unei þãri moarte(10). Astfel veþi fi
ºi voi scoºi [din morminte](11).
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12) Dupã o altã interpretare: le-a creat pe toate perechi.
13) V-a supus corãbiile, ca sã le folosiþi, ºi unele soiuri de dobitoace, ca sã le

cãlãriþi.
14) Supunându-le.
15) Politeiºtii I-au fãcut lui Allah o parte dintre creaturile Sale, socotindu-i pe

îngeri fiice ale Lui.
16) Când i se vesteºte unuia dintre ei naºterea unei fete.
17) De tristeþe.
18) Fetele.
19) Pe acestea I le-aþi fãcut voi parte a lui Allah?
20) Au fost ei de faþã când Allah i-a creat pe îngeri?
21) Afirmaþia lor cã îngerii ar fi fete.
22) Care sã le îngãduie credinþa în idoli?
23) De Coran.
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12. ªi El este Acela care le-a creat pe toate soiurile(12) ºi v-a fãcut
vouã corãbiile ºi dobitoacele pe care le cãlãriþi(13),
13. Ca sã vã aºezaþi pe spinãrile lor ºi sã pomeniþi îndurarea
Domnului vostru, când ºedeþi pe ele(14), zicând: "Slavã Celui care ni
le-a supus nouã pe acestea pe care noi nu am fi putut sã le stãpânim!
14. ªi noi la Domnul nostru ne vom întoarce!"
15. ªi ei I-au fãcut dintre robii Sãi parte(15). Omul este nemulþumitor
învederat!
16. Sau ªi-a luat El copile din cele pe care le-a creat ºi v-a dat numai
vouã bãieþi"!
17. ªi când i se vesteºte unuia dintre ei ceea ce el a dat ca pildã
pentru Cel Milostiv [Ar-Rahman](16), atunci faþa sa devine întunecatã(17)

ºi el este plin de mânie.
18. Oare pe cineva care este crescut în podoabe(18) ºi care într-o
ceartã nu este în stare sã se apere, cu dovadã limpede?(19)

19. ªi-i fac ei pe îngerii, care sunt robii Celui Milostiv [Ar-Rahman],
copile! Au fost ei martori la facerea lor?(20) Mãrturisirea lor(21) se va
scrie ºi vor fi ei întrebaþi.
20. ªi zic ei: "Dacã ar fi voit Cel Milostiv [Ar-Rahman], noi nu i-am fi
adorat pe ei!" Însã ei nu au nici o ºtiinþã despre aceasta, ci numai
nãscocesc.
21. Sau le-am dãruit Noi o Scripturã(22) mai înainte de el(23) ºi ei se
þin strâns de ea?
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24) Ei nu au nici un alt argument, afarã de imitarea pãrinþilor lor.
25) Cel care i-a avertizat, adicã profetul cetãþii respective.
26) Trecerea de la singular la plural implicã faptul cã rãspunsul necredincioºilor

îi are în vedere atât pe Profet, cât ºi pe cei care au îmbrãþiºat religia Sa.
27) Nimicindu-i.
28) Adu-þi aminte când Avraam a spus aceste vorbe tatãlui sãu!
29) Eu nu sunt în nici un fel vinovat pentru cã voi adoraþi alþi zei în afarã de

Allah care m-a creat.
30) Mãrturia despre Allah Cel Unic.
31) La credinþa lui Allah Cel Unic.
32) Neamului din Mekka.
33) Coranul.
34) Aluzie la Al-Walid ibn al-Maghira de la Mekka ºi 'Urwa ibn Mas'ud de la At-

Ta'if - cãpetenii ºi bogãtaºi care s-au opus propovãduirii Islamului în vremea lui
Muhammed.
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22. Ba ei zic: "Noi i-am gãsit pe pãrinþii noºtri într-o credinþã ºi noi ne
cãlãuzim dupã urmele lor"(24).
23. Tot astfel nu am trimis Noi în nici o cetate un prevenitor mai
înainte de tine, fãrã ca cei îmbuibaþi din ea sã nu zicã: "Noi i-am gãsit
pe pãrinþii noºtri într-o religie ºi noi ne cãlãuzim dupã urmele lor!"
24. A zis(25): "Chiar dacã eu v-aº aduce vouã o cãlãuzire mai bunã
decât aceea în care i-aþi gãsit pe pãrinþii voºtri?" I-au rãspuns: "Noi nu
credem în cele cu care aþi fost trimiºi!"(26)

25. ªi Noi Ne-am rãzbunat pe ei(27) ºi priveºte care a fost sfârºitul
acelora care au tãgãduit!
26. ªi când a zis Avraam tatãlui sãu(28) ºi neamului sãu: "Eu mã dezic
de aceia la care vã închinaþi voi,
27. Afarã de Cel care m-a fãcut pe mine(29) ºi care mã va cãlãuzi!"
28. ªi el [Avraam] a fãcut-o(30) [aceastã afirmaþie] un cuvânt care sã
rãmânã pentru urmaºii sãi. Poate cã ei se vor întoarce(31).
29. ªi Eu le-am dãruit acestora ºi pãrinþilor lor(32) bucurie, pânã ce a
venit la ei Adevãrul(33) ºi un Trimis care sã facã lucrurile desluºite.
30. ªi când a venit Adevãrul la ei, au zis ei: "Aceasta este vrãjitorie ºi
noi nu credem în ea!"
31. ªi au zis ei: "De ce nu a fost trimis acest Coran unui om de vazã
din cele douã cetãþi?"(34)
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35) Aici profeþia.
36) Care sã nu creadã în Allah.
37) Tot din argint.
38) Asemenea din argint.
39) Cu podoabele ei.
40) De Allah.
41) Coranul revelat de Allah.
42) ªeitanii, diavolii.
43) Politeiºtii.
44) Cel care s-a întors de la îndemnarea lui Allah îi va zice ºeitanului care-l înso-

þeºte pe el.
45) Prin cele douã rãsãrituri se au, de fapt, în vedere Rãsãritul ºi Apusul.
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32. Oare ei împart îndurarea(35) Domnului tãu? Noi le-am împãrþit lor
cele spre trebuinþã în viaþa din aceastã lume ºi i-am ridicat pe ei unii
deasupra altora, în trepte, pentru ca unii dintre ei sã-i punã pe alþii sã
lucreze. Iar îndurarea Domnului tãu este mai bunã decât ceea ce
adunã ei.
33. ªi de n-ar fi oamenii o singurã comunitate(36), am fi fãcut Noi
pentru casele celor care-L tãgãduiesc pe Cel Milostiv [Ar-Rahman]
acoperiºuri ºi scãri de argint, pe care ei sã urce,
34. ªi uºi(37) pentru casele lor ºi divanuri(38) pe care sã stea rezemaþi,
35. ªi podoabe de aur. Dar toate acestea nu sunt decât bucurie
trecãtoare din viaþa din aceastã lume, în vreme ce Viaþa de Apoi(39) se
aflã la Domnul tãu, pentru cei cu fricã(40).
36. Cât despre acela care se întoarce de la Îndemnarea Celui Milostiv
[Ar-Rahman](41), aceluia îi vom orândui Noi un ºeitan care-i va fi
tovarãº nedespãrþit.
37. ªi ei(42) îi vor abate pe ei de la drum, în vreme ce ei(43) vor socoti
cã sunt bine cãlãuziþi.
38. Astfel încât el, când va veni la Noi, va zice tovarãºului sãu(44):
"Vai! De ce nu este între mine ºi tine distanþa dintre cele douã
rãsãrituri!(45) Ce rãu tovarãº ai fost!!"
39. ªi nu vã va fi vouã de nici un folos în Ziua aceea - de vreme ce voi
aþi fost nelegiuiþi -  cã veþi fi voi împreunã la osândã!
40. ªi oare tu poþi sã-i faci sã audã pe cei surzi ºi-i poþi cãlãuzi pe cei
orbi ºi pe cel care se aflã în rãtãcire învederatã?
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46) Pedeapsa promisã lor.
47) Religia lui Allah, Islamul.
48) Coranul.
49) Se poate înþelege ºi o mândrie sau o cinste pentru neamul tãu.
50) Cu Tora ºi cu Evanghelia.
51) Cel anterior lui.
52) Promisiunea fãcutã lui Moise de a îndepãrta pedeapsa de la aceia din

neamul lui Faraon care cred în Allah ºi în mesajul Sãu adus de Moise.
53) Puterea mea?
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41. Fie cã Noi te vom lua pe tine ºi Ne vom rãzbuna pe ei,
42. Fie cã îþi vom arãta þie ceea ce le-am fãgãduit lor(46), cãci Noi
avem putere asupra lor.
43. Tu þine-te cu putere de ceea ce þi-a fost revelat(47), cãci tu eºti pe
drum drept.
44. El(48) este doarã îndemnare(49) pentru tine ºi pentru neamul tãu ºi
voi veþi fi întrebaþi.
45. Întreabã-i pe trimiºii Noºtri, pe care i-am trimis înainte de tine(50),
dacã am fãcut Noi alte divinitãþi, afarã de Cel Milostiv [Ar-Rahman],
ca sã fie adorate!
46. ªi l-am trimis Noi pe Moise cu semnele Noastre la Faraon ºi la
dregãtorii sãi ºi a zis el: "Eu sunt Trimisul Stãpânului lumilor!"
47. Dar când le-a arãtat lor semnele Noastre, au râs ei de ele.
48. ªi nu le-am arãtat Noi nici un semn care sã nu fi fost ºi mai mare
decât sora lui(51). ªi i-am apucat Noi cu chinul, în nãdejdea cã ei se vor
întoarce [la Noi].
49. ªi au zis ei: "O, vrãjitorule! Roagã-te pentru noi Domnului tãu,
pentru legãmântul ce l-a fãcut cu tine(52) ºi noi vom urma calea cea
dreaptã!"
50. ªi când Noi am îndepãrtat chinul de la ei, atunci iatã-i pe ei cum
ºi-au cãlcat fãgãduinþa.
51. ªi Faraon a strigat cãtre neamul sãu, zicând: "O, neam al meu!
Oare nu sunt ale mele împãrãþia Egiptului ºi aceste pâraie care curg
la picioarele mele? Oare voi nu vedeþi?(53)
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54) Faraon a zis aceasta pentru a-l insulta pe Moise, referindu-se la un defect
de vorbire al acestuia, care l-a însoþit din copilãrie pânã când a fost ales ca profet
(vezi 20 : 25-36).

55) Pentru a-l ajuta ºi a întãri spusele lui.
56) Ca urmare a supunerii faþã de duºmanul Nostru ºi acceptãrii minciunilor

sale, tãgãduirii semnelor lui Moise ºi încãlcãrii legãmintelor lor.
57) Pildã pentru necredincioºii de dupã ei.
58) Isus.
59) Sã fie în locul vostru pe pãmânt.
60) Pronumele se referã aici la Isus, întoarcerea lui pe pãmânt fiind un semn al

apropierii Zilei Judecãþii.
61) Coranul sau cele la care vã chem.
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52. Oare nu sunt eu mai bun decât acesta care este umilit ºi abia de
poate grãi?(54)

53. De ce nu i se aruncã lui brãþãri de aur sau de ce nu vin cu el
îngerii pentru a-l însoþi?"(55)

54. ªi astfel l-a amãgit el pe neamul sãu ºi ei s-au supus, fiindcã ei
erau un neam de nelegiuiþi.
55. ªi când Ne-au supãrat(56) pe Noi, Ne-am rãzbunat Noi pe ei ºi
i-am înecat pe toþi.
56. ªi i-am fãcut Noi [printre cei] trecuþi ºi pildã pentru cei de dupã
ei(57).
57. ªi când a fost dat fiul Mariei ca pildã, atunci neamul tãu s-a
veselit,
58. Zicând ei: "Oare zeii noºtri sunt mai buni sau el?" ªi nu þi l-au dat
þie ca pildã, decât pentru ceartã. Ba ei sunt un neam [de oameni]
gâlcevitori.
59. El(58) nu este decât un rob, asupra cãruia Noi ne-am revãrsat
harul Nostru ºi din care am fãcut o pildã pentru fiii lui Israel.
60. ªi de am fi voit Noi, am fi fãcut în locul vostru îngeri care sã vã
urmeze pe pãmânt(59).
61. ªi el(60) va fi un semn pentru Ceas; deci nu vã îndoiþi în privinþa lui
ºi urmaþi-mã pe mine, cãci aceasta(61) este o cale dreaptã!
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62) De la aceastã cale.
63) Dintre preceptele Torei ºi altele.
64) Dumnezeul Unic.
65) În privinþa lui Isus: unii l-au socotit  un Dumnezeu, alþii l-au socotit fiu al lui

Dumnezeu, iar alþii au vãzut în el un membru al triadei (Tatãl, Fiul ºi Sfântul duh).
66) Qurayºiþii din Mekka.
67) Prietenii întru pãcate.
68) Aceia care sunt prieteni în supunerea faþã de Allah ºi în dragostea pentru

El.
69) Fãrã teamã de pedeapsã.
70) Slujitorii lui Allah pomeniþi în versetul anterior.
71) În Rai.
72) Sã fie vãzut sau când este vãzut.
73) Faptele bune pe care le-aþi împlinit.
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62. ªi sã nu vã abatã pe voi ªeitan(62), cãci el vã este duºman
învederat!
63. ªi când a venit Isus cu semnele limpezi, a zis el: "Am venit la voi
cu înþelepciunea, pentru a vã limpezi vouã unele [din lucrurile] în care
voi sunteþi deosebiþi(63). Fiþi cu fricã de Allah ºi daþi-mi ascultare!
64. Allah(64) este Stãpânul meu ºi este Stãpânul vostru, aºadar
adoraþi-L pe El! Aceasta este calea cea dreaptã!"
65. Dar sectele s-au certat între ele(65). ªi vai acelora care au fost
nedrepþi pentru chinul unei Zile dureroase!
66. Oare aºteaptã ei(66) altceva decât sã vinã asupra lor Ceasul,
deodatã, fãrã ca ei sã-ºi dea seama?
67. Prietenii(67) îºi vor fi în Ziua aceea duºmani unii altora, afarã de
cei  cu fricã(68).
68. "O, robii Mei! Fiþi fãrã teamã în Ziua aceasta(69) ºi nu vã întristaþi,
69. Aceia care credeþi în semnele Noastre(70) ºi sunteþi musulmani!
70. Intraþi în Rai, voi ºi soaþele voastre, ºi vã veþi bucura voi!"
71. Se va trece printre ei cu tipsii de aur ºi cupe; în el(71) se va afla
tot ceea ce poftesc sufletele ºi place ochilor(72). "ªi în veci veþi rãmâne
voi în el,
72. Cãci acela este Raiul ce vi s-a dat ca moºtenire pentru ceea ce aþi
împlinit(73),
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74) Cu pedeapsa aceasta.
75) Pentru cã nu au crezut în Allah.
76) Dupã ce vor fi intrat în Infern.
77) Numele îngerului însãrcinat cu paza Infernului.
78) Pentru a scãpa de chinuri.
79) Malik.
80) Este vorba de mekkanii care cautã un mijloc pentru a-l suprima pe

Muhammed.
81) O pedeapsã asprã ce-i va umili pe ei.
82) Îngerii înregistreazã ceea ce spun ei.
83) Dintre adoratorii acestui fiu.
84) Cã El ar avea un fiu.
85) Ziua Învierii.
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73. ªi în el veþi avea multe roduri din care veþi mânca".
74. Iar nelegiuiþii vor petrece în veci în chinurile Gheenei,
75. Care nu se vor potoli pentru ei ºi vor fi fãrã de nãdejde în ele.
76. ªi Noi nu i-am nedreptãþit pe ei(74), ci s-au nedreptãþit(75).
77. ªi ei vor striga(76): "O, Malik!(77) Sã ne piardã Domnul tãu!"(78) Iar
el(79) le va rãspunde: "Voi veþi rãmâne astfel [veºnic]!"
78. Noi am venit la voi cu Adevãrul, însã cei mai mulþi dintre voi
urãsc Adevãrul!
79. Au luat ei vreo hotãrâre?(80) Vom hotãrî ºi Noi!(81)

80. Sau cred ei cã Noi nu auzim taina lor ºi discuþia lor în ºoaptã? Ba
da! Iar trimiºii Noºtri la ei scriu(82).
81. Spune: "Dacã ar avea Cel Milostiv [Ar-Rahman] un fiu, eu aº fi
primul dintre adoratori!(83)

82. Mãrire Stãpânului cerurilor ºi pãmântului, Stãpânul Tronului! El
este mai presus de ceea ce ei vorbesc [despre El]!(84)

83. Lasã-i pe ei sã se afunde ºi sã se joace, pânã ce se vor întâlni cu
Ziua lor(85), care le-a fost fãgãduitã!
84. El este Cel care este Domn în cer ºi care este Domn pe pãmânt;
El este Cel Înþelept [ºi] Atoateºtiutor [Al-Hakim, Al-'Alim]!
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85. Binecuvântat este Cel a cãruia este împãrãþia cerurilor ºi a
pãmântului ºi a celor dintre ele. La El este ºtiinþa despre Ceas ºi la El
vã veþi întoarce.
86. ªi nu au putere aceia pe care îi cheamã în afarã de El, ca sã
mijloceascã, ci numai aceia care fac mãrturie despre Adevãr ºi care
ºtiu(86).
87. ªi dacã îi întrebi cine i-a creat pe ei, vor rãspunde: "Allah!"
Atunci cum de se întorc ei?(87)

88. ªi la El este ºtiinþa despre graiul lui(88): "Doamne, aceºtia(89) sunt
un neam [de oameni] care nu cred!"
89. Deci, îndepãrteazã-te de ei ºi spune: "Pace!"(90), cãci ei vor afla [în
curând](91)

86) Cã mijlocirea nu este posibilã fãrã îngãduinþa lui Allah.
87) De la Adevãr sau de la adorarea numai a Lui.
88) Cuvântul lui Muhammed cãtre Domnul sãu.
89) La care m-ai trimis.
90) Nu pentru a-i saluta pe ei, ci pentru a-i vesti cã-i pãrãseºti pe ei.
91) Adevãrul  celor cu care ai fost trimis.
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1) "Fumul": numitã astfel dupã acest cuvânt care apare în versetul 10.
2) Vezi 2 : 1.
3) Coranul. Jur pe Coranul cel cu versete ºi semne limpezitoare pentru calea

Adevãrului.
4) Una din nopþile dintre 23-27 Ramadan (de obicei sãrbãtoritã în 26/27

Ramadan), în care Profetul Muhammed a avut prima revelaþie.
5) Faþã de cei care au ignorat înþelepciunea ºi forþa dovezilor.
6) Mesagerii.
7) În privinþa Învierii.
8) De tine.
9) Pentru aceia care se îndoiesc.
10) Versetele 10-16: Motivul revelãrii lor: Ibn Mas’ud a spus: Când qurayºiþii

s-au rãzvrãtit împotriva Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -,
el a chemat sã se abatã asupra lor câþiva ani asemãnãtori cu anii lui Iosif. ªi au
avut ei parte de secetã ºi de ostenealã, încât au ajuns sã mãnânce oase. Omul a
început sã priveascã înspre cer ºi sã vadã ca un fel de fum între el ºi între cer, din
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44    SURAT AD-DUKHAN(1)

(Mekkanã [64]; 59 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ha', Mim.(2)

2. Pe Cartea cea limpede!(3)

3. Noi am trimis-o într-o noapte binecuvântatã(4) - cãci Noi am fost cu
adevãrat prevenitori(5) -,
4. În care se hotãrãsc toate rânduielile înþelepte,
5. Printr-o poruncã de la Noi, cãci Noi suntem Cel care trimite(6),
6. Ca îndurare de la Domnul tãu Cel Care Aude Totul [ºi este] Atoate-
ºtiutor [As-Sami', Al-'Alim],
7. Stãpânul cerurilor ºi al pãmântului ºi al celor ce sunt între ele, dacã
voi sunteþi cu credinþã.
8. Nu existã altã divinitate afarã de El; El dã viaþã ºi dã moarte ºi El
este Stãpânul vostru ºi Stãpânul pãrinþilor voºtri cei dintâi.
9. Însã ei sunt în îndoialã(7) ºi râd(8).
10. Deci, aºteaptã(9) o zi în care cerul va veni cu un fum învederat(10),
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pricina istovirii. Atunci, Allah Preaînaltul a revelat: “Deci, aºteaptã o zi în care
cerul va veni cu un fum vizibil!” A venit Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecu-
vânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi i-au zis lui: O, Trimis al lui Allah, roagã-te sã pogoare
ploaia peste tribul Modar, cãci ei sunt ca ºi pieriþi! ªi s-a rugat el ºi a coborât
ploaia pentru ei. Atunci a fost revelat: “Noi vom îndepãrta puþin pedeapsa, iar voi
veþi reveni [tot aºa]”. ªi când au avut ei parte de belºug, au revenit la starea lor
anterioarã ºi atunci a revelat Allah: “Dar într-o Zi vom lovi cu asprimea cea mai
mare ºi atunci Noi Ne vom rãzbuna”.

11) Suntem hotãrâþi sã credem, spun necredincioºii, când vãd pedeapsa lui
Allah, încercând sã scape de ea.

12) Noi vom îndepãrta de la voi pedeapsa, dar fãrã îndoialã, voi veþi reveni
la necredinþã ºi tãgãduire.

13) Ziua Învierii sau ziua bãtãliei de la Badr, dupã o altã interpretare.
14) Am încercat neamul lui Faraon, trimiþându-l la el pe Moise pentru a-l chema

la credinþã, însã el a preferat necredinþa.
15) Cu mine.
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11. Care-i va învãlui pe oameni. Aceasta va fi o osândã dureroasã.
12. “Doamne, îndepãrteazã osânda de la noi, cãci noi [acum]
credem!”(11)

13. De unde le-a venit lor aceastã îndemnare, când a venit la ei un
Trimis limpede,
14. Iar ei s-au întors de la el ºi au zis: "El este om învãþat [de cãtre
alþii], un nebun!"
15. Noi vom îndepãrta puþin osânda, iar voi veþi reveni [tot aºa](12).
16. Dar într-o Zi(13) vom lovi cu asprimea cea mai mare ºi atunci Noi
Ne vom rãzbuna.
17. Mai înainte de ei am încercat Noi neamul lui Faraon, când a venit
la ei un trimis nobil(14)

18. [ªi le-a zis lor]: "Aduceþi-i la mine(15) pe robii lui Allah, cãci eu
sunt un trimis vrednic de încredere
19. ªi nu vã ridicaþi cu semeþie împotriva lui Allah, cãci eu vã aduc
dovadã limpede
20. ªi eu caut apãrare la Domnul meu ºi Domnul vostru pentru ca voi
sã nu mã loviþi cu pietre, [pentru a mã ucide],
21. Iar dacã nu voiþi sã mã credeþi, staþi departe de mine!"
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16) Allah a rãspuns cererii sale ºi i-a revelat sã plece împreunã cu neamul sãu
în timpul nopþii.

17) De Faraon împreunã cu neamul sãu, pentru a vã aduce înapoi în robie.
18) Nu o mai lovi cu toiagul.
19) Dupã ce au pierit înecaþi.
20) Femei, averi ºi slujitori.
21) Aºa i-am scos Noi.
22) Faþã de termenul hotãrât pentru pedeapsã.
23) Din robia lui Faraon.
24) I-am preferat celorlalte lumi din vremea lor.
25) Ca sã vedem ce vor face.
26) Despre readucerea noastrã la viaþã.
27) Titlu sau nume de familie al regilor din regatul Himyar, din Yemen.
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22. ªi L-a chemat el pe Domnul lui, [zicând]: "Aceºtia sunt un neam
de oameni nelegiuiþi!"
23. "Deci, purcede noaptea împreunã cu robii Mei!(16) Însã voi veþi  fi
urmãriþi!(17)

24. ªi lasã marea liniºtitã!(18) Ei sunt oºteni sortiþi înecului!"
25. Câte grãdini ºi izvoare au lãsat [în urma lor](19),
26. Câte ogoare ºi locuri minunate
27. ªi câte plãceri de care s-au bucurat ei!(20)

28. Aºa!(21) ªi am lãsat Noi un alt neam care sã-i moºteneascã,
29. ªi nu i-au plâns pe ei nici cerul, nici pãmântul ºi nu li s-a dat lor
nici un rãgaz(22).
30. ªi i-am mântuit Noi pe fiii lui Israel de osânda cea umilitoare(23),
31. De Faraon care era îngâmfat ºi întrecea mãsura.
32. ªi Noi i-am ales pe ei cu bunã ºtiinþã peste [toate] lumile(24)

33. ªi le-am dat lor semne în care s-a aflat încercare limpede(25),
34. Iar aceºtia zic:
35. "Nu este pentru noi decât prima noastrã moarte ºi nu vom mai fi
noi readuºi la viaþã;
36. Aduceþi-i [înapoi] pe pãrinþii noºtri, dacã grãiþi voi adevãr!"(26)

37. Oare sunt ei mai buni sau neamul lui Tubba'(27) ºi cei de dinainte
de ei? Noi i-am fãcut sã piarã, pentru cã ei au fost nelegiuiþi.
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28) În deºert.
29) Ziua Judecãþii de Apoi, în care oamenii vor fi despãrþiþi dupã faptele lor

ºi hotãrârea lui Allah.
30) Pomul din Infern, care este asimilat cu arbustul cel mai urât mirositor, cu

fructe amare, ce creºtea în zona Tihama din Peninsula Arabã.
31) Pe pãcãtos.
32) Care sã i se prelingã pe tot capul.
33) Aceastã pedeapsã.
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38.0 ªi nu am fãcut Noi cerurile ºi pãmântul ºi cele ce se aflã între
ele, jucându-ne(28).
39. Nu le-am fãcut Noi decât întru adevãr, însã cei mai mulþi dintre ei
nu ºtiu.
40. Ziua despãrþirii(29) este timpul hotãrât pentru ei toþi,
41. O Zi în care un aliat nu va putea fi de nici un folos unui [alt] aliat
ºi în care ei nu vor fi ajutaþi,
42. Afarã de acela cãruia Allah îi va arãta îndurare, cãci El este
Puternic ºi Îndurãtor [Al-'Aziz, Ar-Rahim].
43. Fãrã îndoialã cã pomul Zaqqum(30)

44. Va fi hrana pãcãtosului.
45. Ca smoala topitã va fierbe în pântece,
46. Ca apa clocotitã.
47. "Apucaþi-l(31) ºi cãraþi-l pe el în mijlocul Iadului!
48. Apoi turnaþi asupra capului sãu din chinul apei fierbinþi!”(32)

49. [ªi i se va zice]: "Gustã! Tu [care pretindeai cã eºti] puternic ºi
nobil!
50. Aceasta(33) este aceea de care vã îndoiaþi!"
51. Cei cu fricã [de Allah] se vor afla într-un loc sigur,
52. În grãdini ºi printre izvoare,
53. Vor purta straie de mãtase ºi brocart, ºezând faþã în faþã.
54. Întocmai aºa! ªi le vom da Noi ca soaþe hurii cu ochii mari.
55. ªi în ele vor cere în deplinã liniºte tot felul de fructe.
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56. Nu vor gusta în ele moartea, afarã de moartea cea dintâi(34). ªi
Allah îi va feri pe ei de chinul Iadului.
57. Aceasta este ca îndurare de la Domnul tãu ºi aceasta este marea
izbândã.
58. ªi Noi l-am fãcut uºor [Coranul], în limba ta, astfel încât ei sã ia
aminte!(35)

59. Aºteaptã ºi ia seama, aºadar, fiindcã ºi ei aºteaptã ºi iau
seama(36)!

34) Evlavioºii din Paradis nu vor mai avea parte de moarte, dupã ce s-au
sãvârºit din viaþa pãmânteascã.

35) Sã tragã învãþãminte din preceptele ºi învãþãturile lui.
36) Aceasta este o promisiune cã Muhammed va izbândi ºi-i va înfrânge ºi o

ameninþare pentru ei ºi Allah ºi-a împlinit fãgãduinþa Sa.

44 • SURAT AD-DUKHAN
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1) În traducere "Cea cãzutã în genunchi", dupã versetul 28.
2) Vezi 2 : 1.
3) Toate vieþuitoarele pãmântului, cu excepþia omului.
4) Aici ploaia aducãtoare de hranã.
5) Dupã semnele Lui ºi dupã dovezile Lui minunate.
6) Versetele Coranului.
7) În tãgãduirea lor.
8) Avertizeazã-l pe el.
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45    SURAT AL-JATHIYA(1)

(Mekkanã [65]; 37 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ha', Mim.(2)

2. Revelarea Cãrþii este de la Allah Cel Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz,
Al-Hakim].
3. În ceruri ºi pe pãmânt sunt semne pentru cei care cred.
4. ªi în propria voastrã fãpturã ºi în vietãþile(3) pe care El le-a risipit
se aflã semne pentru un neam de oameni care cred cu tãrie.
5. ªi în schimbarea nopþii ºi zilei ºi în hrana pe care Allah a pogorât-o
din cer(4) ºi a înviat pãmântul cu ea, dupã ce el a fost mort, ºi în
schimbarea vânturilor se aflã semne pentru un neam de oameni care
pricep.
6. Acestea sunt versetele lui Allah pe care Noi þi le recitãm în tot
adevãrul. ªi în ce cuvânt ar mai putea ei sã creadã, dupã [cuvântul lui]
Allah ºi dupã semnele Lui?(5)

7. Vai pentru tot mincinosul pãcãtos!
8. Cine aude versetele lui Allah(6) care i se recitã, apoi stãruie cu
îngâmfare(7), de parcã nu le-ar fi auzit. Deci vesteºte-i(8) lui osândã
dureroasã!
9. Iar dacã ºtie ceva din versetele Noastre, el le ia în râs. Aceºtia vor
avea parte de osândã umilitoare;
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9) Dupã moartea lor.
10) Cum sunt averile ºi urmaºii; pentru a-i apãra împotriva pedepsei lui Allah.
11) Zeii pe care i-au adorat sau cãpeteniile lor, cãrora le-au dat ascultare în

necredinþa lor.
12) Coranul.
13) Fãcând comerþ ºi pescuind.
14) Pentru binefacerea supunerii mãrii ºi-L veþi adora numai pe El.
15) La versetele lui Allah ºi la dovezile Sale ºi vor trage învãþãminte din ele.
16) Nu se tem de puterea lui Allah ºi de pedeapsa Lui.
17) Tora.
18) I-am preferat pe ei celorlalte neamuri din vremea lor, dându-le lor ceea ce

nu le-am dat celorlalþi.
19) Legile impuse anterior, care aveau legãturã cu obligaþiile religioase

conþinute în Tora ºi cu anunþarea profeþiei lui Muhammed.
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10. În urma lor(9) se aflã Gheena ºi nu le vor fi lor de folos nimic din
cele pe care le-au agonisit(10) ºi nici ceea ce ºi-au luat ei ca aliaþi în
locul lui Allah(11). ªi vor avea ei parte de mare chin.
11. Aceasta(12) este o cãlãuzã, iar aceia, care tãgãduiesc versetele
Domnului lor, vor avea parte de chinurile unei osânde dureroase.
12. Allah este Acela care v-a supus vouã marea, ca sã pluteascã
vasele pe ea, la porunca Sa, ºi pentru ca voi sã umblaþi în cãutarea
harului Sãu(13). Poate cã voi veþi fi mulþumitori!(14)

13. ªi El v-a supus vouã toate cele care se aflã în ceruri ºi care se
aflã pre pãmânt; toate sunt de la El. ªi întru aceasta se aflã semne
pentru un neam de oameni care chibzuiesc(15).
14. Spune acelora care cred sã-i ierte pe aceia care nu nãdãjduiesc în
zilele lui Allah(16), în care El va rãsplãti [fiecare] neam [de oameni]
dupã cele pe care le-au agonisit!
15. Acela care împlineºte binele o face pentru sufletul sãu, iar acela
care sãvârºeºte rãul [o face] împotriva lui. Apoi, la Domnul vostru veþi
fi aduºi.
16. Noi le-am dat fiilor lui Israel Cartea(17), înþelepciunea, profeþia ºi
i-am înzestrat pe ei cu bunuri ºi i-am ales înaintea celorlalte lumi(18).
17. Noi le-am dat semne limpezi asupra Poruncii(19), însã ei nu au fost
în neînþelegere decât dupã ce le-a venit ºtiinþa, din pricina nelegiuirii
lor. Domnul tãu va judeca între ei în Ziua Învierii cu privire la cele
asupra cãrora au fost în neînþelegere.
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20) Porunca religiei.
21) Politeiºtilor.
22) Nu vor putea îndepãrta de la tine mânia ºi pedeapsa lui Allah, dacã nu

urmezi calea Lui.
23) Coranul.
24) Îºi închipuie.
25) La rãsplata faptelor lor.
26) Spune-Mi!
27) Cã el urmeazã o cale greºitã.
28) Motivul revelãrii: S-a relatat cã Abu Jahl se plimba într-o noapte prin casã

împreunã cu Al-Walid ben al-Mughira, discutând despre Profet - Allah sã-l binecu-
vânteze ºi sã-l miluiascã! ªi a zis Abu Jahl: Eu ºtiu cã el spune adevãrul! ªi l-a
întrebat celãlalt: Dar cum de ai ajuns sã crezi aºa ceva? Iar el i-a rãspuns atunci:
Noi îl numeam în vremea copilãriei "cel sincer ºi demn de încredere", iar acum,
când este un om în toatã firea, îl socotim pe el mincinos ºi viclenitor? Jur cã eu
ºtiu cã el spune adevãrul! Atunci l-a întrebat: ªi ce te împiedicã sã-l crezi ºi sã
crezi în el? ªi i-a rãspuns: O sã zicã fetele din tribul Qurayº cã eu îl urmez pe
orfanul lui Abu Talib pentru o bucatã de pâine, jur pe Al-Lat ºi Al-'Uzza cã nu-l
urmez niciodatã! Atunci a fost revelat versetul.
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18. Apoi te-am aºezat Noi pe calea cea adevãratã a religiei(20).
Urmeaz-o, aºadar, ºi nu urma poftelor celor care nu ºtiu!(21)

19. Ei nu-þi vor fi de nici un folos, în faþa lui Allah(22). Cei nedrepþi îºi
sunt aliaþi unii altora, în vreme ce Allah este Ocrotitorul celor cu fricã.
20. Acesta(23) conþine dovezi limpezi pentru oameni, ocârmuire ºi
îndurare pentru un neam de oameni care cred cu tãrie.
21. Ori socotesc(24) aceia care au sãvârºit fapte rele cã îi vom þine pe
ei deopotrivã cu aceia care au fost cu credinþã ºi au împlinit fapte
bune, atât în viaþa lor cât ºi dupã moartea lor? Rãu judecã ei!
22. Allah a creat cerurile ºi pãmântul în adevãr ºi pentru ca fiecare
suflet sã fie rãsplãtit dupã ceea ce a agonisit. ªi ei nu vor fi
nedreptãþiþi(25).
23. Îl vezi(26) tu pe acela care ºi-a luat pofta sa drept Dumnezeu al lui
cu bunã ºtiinþã(27) ºi pe care Allah îl duce în rãtãcire ºi-i pecetluieºte
auzul sãu ºi inima sa ºi întinde un vãl peste vederea lui? Cine-l va
cãlãuzi pe el dupã Allah? Oare voi nu luaþi aminte(28)?
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29) ªi nu existã stãpân ºi dumnezeu afarã de El.
30) Politeiºtii care spun ºi sãvârºesc ceea ce este neadevãrat.
31) Aºteptând judecata, cãzutã în genunchi, cu fricã.
32) Care depune mãrturie despre faptele voastre înscrise în ea.
33) Am cerut îngerilor sã scrie în ea.
34) În Paradis.
35) Nu credem în el.
36) Cã el va veni.
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24. Ei zic: "Nu este decât viaþa noastrã pãmânteascã! Noi murim ºi
trãim ºi nu ne face pe noi sã pierim decât numai timpul!" Însã ei nu au
ºtiinþã despre aceasta, ci ei doar îºi închipuie.
25. Iar când li se recitã lor versetele Noastre cele limpezi, atunci nu
au ei alt temei decât sã spunã: "Faceþi-i sã revinã pe pãrinþii noºtri, de
grãiþi voi adevãr!"
26. Spune: "Allah vã dã viaþã, apoi vã dã moarte, apoi vã va aduna
pe voi în Ziua Învierii! Nu este îndoialã întru aceasta, însã cei mai
mulþi oameni nu ºtiu.
27. A lui Allah este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului(29), iar în Ziua
când va sosi Ceasul, în Ziua aceea vor pierde cei care o iau în
deºert(30).
28. ªi vei vedea fiecare comunitate cãzutã în genunchi(31). Fiecare
comunitate va fi chematã la cartea sa. "Astãzi veþi primi voi rãsplatã
pentru ceea ce aþi sãvârºit!
29. Aceasta este cartea Noastrã(32), care vã grãieºte vouã adevãrul.
Noi am scris [în ea](33) ceea ce aþi fãcut".
30. În ce-i priveºte pe aceia care au fost cu credinþã ºi au împlinit
fapte bune, pe ei Domnul lor îi va lãsa sã intre sub îndurarea Sa(34).
Aceasta este izbânda învederatã.
31. În ce-i priveºte pe aceia care nu au fost cu credinþã, [li se va zice
lor]: "Oare nu vi s-au recitat vouã versetele Mele? Însã voi v-aþi þinut
semeþi ºi aþi fost un neam de nelegiuiþi".
32. ªi ori de câte ori s-a spus: "Fãgãduinþa lui Allah este adevãr ºi nu
este îndoialã asupra Ceasului", atunci aþi zis voi: "Noi nu ºtim ce este
Ceasul(35). Noi nu facem decât sã presupunem, însã noi nu suntem
încredinþaþi"(36).
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37) Pedeapsa pentru faptele rele.
38) Vã vom lãsa în chinurile pedepsei ºi nu vã vom mântui.
39) V-a amãgit ºi aþi preferat-o pe ea Vieþii de Apoi, pretinzând cã nu existã o

altã viaþã în afara ei.
40) Din Foc, adicã din Infern.
41) Înãlþarea deasupra tuturor lucrurilor în sensul cã El nu are nevoie de ele ºi

cã numai ele au nevoie de El.

33. ªi li se vor arãta lor relele ce le-au sãvârºit ºi îi vor împresura pe
ei cele pe care le-au luat în batjocurã(37).
34. ªi li se va zice lor: "Astãzi vã uitãm Noi(38), întocmai aºa cum aþi
uitat voi întâlnirea cu aceastã Zi a voastrã. Sãlaºul vostru va fi Focul ºi
nu veþi avea voi sprijinitori.
35. Aceasta este pentru cã voi aþi luat versetele lui Allah în derâdere
ºi v-a înºelat(39) pe voi viaþa lumeascã!" În Ziua aceea, ei nu vor fi scoºi
din el(40) ºi nici nu vor fi ei primiþi cu îndurare.
36. Slavã lui Allah, Stãpânul cerurilor ºi Stãpânul pãmântului,
Stãpânul [tuturor] lumilor!
37. A Lui este mãrirea(41) în ceruri ºi pre pãmânt ºi El este Cel
Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].
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1) Ca termen comun înseamnã “dune de nisip”, iar ca nume propriu desem-
neazã zona deºerticã din sudul Peninsulei Arabe în care a locuit neamul ‘Ad. Dar se
dau ºi alte interpretãri pentru acest loc. Titlul surei este dat de acest nume care
apare în versetul 21.

2) Vezi 2 : 1.
3) Idolii la care vã închinaþi.
4) Spune-mi.
5) Aduceþi-mi o carte anterioarã Coranului care cheamã la politeism!
6) Zeii lor.
7) Se vor debarasa de ei, tãgãduind cã le-ar fi cerut sã se închine lor sau ar fi

ºtiut acest lucru.
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46    SURAT AL-'AHQAF(1)

(Mekkanã [66]; 35 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ha’, Mim.(2)

2. Revelarea Cãrþii este de la Allah Cel Puternic [ºi] Înþelept [Al-’Aziz,
Al-Hakim].
3. Noi nu am creat cerurile ºi pãmântul ºi cele care se aflã între ele
decât întru adevãr ºi [pentru] un termen hotãrât. Însã aceia care nu
cred se întorc de la cele despre care au fost preveniþi.
4. Spune: “Ce credeþi voi despre acelea pe care le chemaþi(3) în locul
lui Allah? Arãtaþi-mi(4) ce au creat ei pe pãmânt! Sau au ei vreo parte
[alãturi de Allah] la ceruri? Aduceþi-mi mie o carte de dinaintea
acesteia(5) sau vreo urmã de ºtiinþã, dacã voi grãiþi adevãr!”
5. ªi cine este mai rãtãcit decât acela care invocã în locul lui Allah pe
cineva care nu-i va rãspunde lui pânã în Ziua Învierii, cãci ei nu bagã
în seamã chemarea acestora!
6. Iar când oamenii vor fi adunaþi [pentru judecatã], ei(6) le vor fi
duºmani ºi vor tãgãdui adoraþia lor(7).
7. ªi când li se recitã lor versetele Noastre cele limpezi, zic aceia care
nu cred despre Adevãr, când vine la ei: “Aceasta este vrãjitorie
limpede!”
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8) Nu veþi putea îndepãrta de la mine nici un rãu care m-ar lovi din partea Lui.
9) Împotriva Coranului, pretinzând cã el ar fi vrãjitorie sau minciunã.
10) Dacã nu mi s-ar trimite revelaþia.
11) Coranul.
12) Revelat de Allah.
13) Acesta este Abd Allah ben Sallam, un iudeu care s-a convertit la Islam.
14) În Coran.
15) Refuzând sã credeþi în el.
16) Ci am fi fost noi aleºi de Allah pentru aceasta, aºa cum am fost aleºi ºi

pentru putere ºi avere.
17) De Coran.
18) De Coran.
19) Cu ei înºiºi, pentru cã L-au tãgãduit pe Allah ºi i-au adorat pe idoli.
20) În Ziua Judecãþii.
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8. Sau zic ei: “El l-a plãsmuit!” Spune: “Dacã l-am plãsmuit, atunci
voi nu aveþi nici o putere pentru mine împotriva [pedepsei] lui Allah!(8)

Însã El ºtie prea bine ceea ce vorbiþi voi împotriva lui(9). El este de
ajuns ca Martor între mine ºi între voi. ªi El este Iertãtor, Îndurãtor [Al-
Ghafur, Ar-Rahim]!”
9. Spune: “Eu nu sunt nou între trimiºi ºi nu ºtiu ce se va face cu mine
ºi nici cu voi(10). Eu nu urmez decât ceea ce îmi este revelat ºi nu sunt
decât un prevenitor limpede!”
10. Spune: “Ce ziceþi voi, dacã [se adevereºte cã el](11) este de la
Allah(12) ºi voi îl tãgãduiþi, în vreme ce un martor dintre fiii lui Israel(13)

face mãrturie cã este deopotrivã cu ea [cu Tora] ºi el crede(14), în
vreme ce voi vã arãtaþi îngâmfaþi?(15) Allah nu cãlãuzeºte neamul de
nelegiuiþi!”
11. ªi cei care nu cred spun cãtre cei care cred: “De ar fi fost el bun,
nu ne-ar fi luat-o ei înainte cu aceasta!”(16) ªi cum nu se vor lãsa
cãlãuziþi de el(17), vor zice ei: “Aceasta este o minciunã veche!”
12. Însã mai înainte de el(18) a fost Cartea lui Moise, ca îndreptar ºi ca
îndurare, iar aceasta este o Carte care întãreºte, în limba arabã,
pentru a-i preveni pe aceia care au fost nedrepþi(19) ºi ca bunãvestire
pentru fãcãtorii de bine.
13. Aceia care spun “Domnul nostru este Allah!” ºi urmeazã calea cea
dreaptã nu au a se teme(20) ºi nici nu vor fi ei mâhniþi.
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21) Poruncilor Tale ºi înþelepciunii Tale.
22) Fãrã sã-i pedepsim pentru ele.
23) Pe care le-a fãcut-o Allah.
24) Pãrinþii.
25) Promisiunea cã ei vor fi înviaþi din morþi ºi aduºi la judecatã este adevãratã.
26) Cuvântul divin; aici pedeapsa.
27) Pentru fiecare dintre cele douã categorii.
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14. Aceia vor fi oaspeþii Raiului, veºnic sãlãºluitori în el, ca rãsplatã
pentru ceea ce au sãvârºit.
15. Noi i-am poruncit omului sã le arate bunãtate pãrinþilor sãi.
Mama sa l-a purtat cu dureri ºi l-a nãscut cu dureri. Purtarea lui ºi
[pânã la] înþãrcarea lui sunt treizeci de luni. Iar când ajunge în plinã
putere ºi împlineºte patruzeci de ani, zice el: “Doamne, ajutã-mã pe
mine ca sã-Þi aduc mulþumire pentru binefacerea Ta, cu care Te-ai
îndurat de mine ºi de pãrinþii mei, ºi sã împlinesc o faptã bunã care sã-
Þi placã! ªi fã ca urmaºii mei sã fie oameni buni [evlavioºi]! Eu mã
întorc la Tine, cãindu-mã, ºi eu sunt dintre cei supuºi!”(21)

16. Aceºtia sunt aceia de la care primim [faptele lor] cele bune pe
care le-au împlinit ºi peste ale cãror fapte rele Noi trecem(22). [Ei vor
fi] dintre oaspeþii Raiului: o fãgãduinþã adevãratã ce le-a fost fãcutã
lor(23).
17. Dar [este ºi] acela care zice cãtre pãrinþii sãi: “Uff ºi voi! Îmi
fãgãduiþi cã voi fi scos [din mormânt la viaþã], dupã ce au trecut
[atâtea] neamuri înainte de mine!" Iar ei(24) cer ajutor de la Allah,
[zicând]: “Vai þie! Fii cu credinþã! Fãgãduinþa lui Allah este ade-
vãratã!”(25) Dar el rãspunde: “Acestea nu sunt decât poveºti ale celor
de demult!”
18. Aceºtia sunt aceia cãrora li s-a cuvenit cuvântul [prescris](26) dintre
neamurile de djinni ºi de oameni care au trecut mai înainte de ei cã ei
vor fi pierduþi!
19. ªi pentru fiecare(27) sunt trepte, dupã cele pe care le-au sãvârºit,
pentru ca [Allah] sã-i rãsplãteascã pe ei dupã faptele lor; ºi ei nu vor
fi nedreptãþiþi.
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28) Fãrã sã vã fi îngãduit Allah.
29) Profetul Hud.
30) Din pricinã cã adoraþi pe altcineva decât pe Allah.
31) Pedeapsa.
32) ªtiinþa despre sosirea pedepsei.
33) Nu ºtiþi la ce primejdii vã expuneþi prin credinþa voastrã în altcineva decât în

Allah.
34) Adicã pedeapsa.
35) Allah se adreseazã direct necredincioºilor din tribul Qurayº, spunându-le cã

pe cei din neamul ‘Ad ºi din alte neamuri i-a înzestrat cu putere ºi cu averi mai mari
decât ale lor.

36) Pedeapsa.

46 • SURAT AL-’AHQAF

20. ªi în Ziua când aceia care nu au crezut vor fi daþi Focului, [li se va
zice lor]: “Voi aþi risipit lucrurile voastre bune în viaþa cea pãmân-
teascã ºi v-aþi bucurat pe deplin de ele! Astãzi voi veþi fi rãsplãtiþi cu
chinul umilinþei, pentru cã v-aþi semeþit pe pãmânt, fãrã drept,(28) ºi
pentru cã aþi fost nelegiuiþi!”
21. Adu-þi aminte de fratele lui ’Ad(29), când a prevenit el pe neamul
sãu din Al-’Ahqaf - ºi au trecut prevenitori ºi mai înainte de el ºi dupã
el - [zicând]: “Adoraþi-L voi numai pe Allah! Eu mã tem pentru voi(30)

de chinul unei zile mari!”
22. Au zis ei: “Ai venit la noi ca sã ne depãrtezi de la zeii noºtri?
Adu-ne nouã cele cu care ne ameninþi(31), dacã eºti tu dintre aceia care
grãiesc adevãr!”
23. Le-a zis: “Dar ºtiinþa se aflã numai la Allah(32). Eu vã vestesc cele
cu care am fost trimis, însã vãd cã voi sunteþi un neam de oameni
neºtiutori”(33).
24. ªi când au vãzut un nor, venind cãtre vãile lor, au zis ei: “Acesta
este un nor care ne va da ploaie!” “Ba nu! El este ceea ce aþi cerut
voi sã vinã mai degrabã(34): un vânt în care se aflã osândã dureroasã,
25. Care nimiceºte totul, la porunca Domnului sãu!“ ªi în dimineaþa
[urmãtoare] nu s-au mai vãzut decât sãlaºurile lor. Astfel am rãsplãtit
Noi neamul de nelegiuiþi.
26. ªi i-am întãrit Noi pe ei cu ceea ce nu v-am întãrit pe voi(35). ªi
i-am dãruit pe ei cu urechi, cu ochi ºi cu inimi, dar nu le-au fost lor de
nici un folos nici urechile lor, nici ochii lor, nici inimile lor, fiindcã ei au
tãgãduit semnele lui Allah ºi i-a împresurat pe ei cea pe care au
luat-o în râs(36).
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37) Cum au fost locurile neamului Thamud, cetatea Sodomei, barajul Ma’rib
etc.

38) De la necredinþa lor.
39) De Allah.
40) Despre faptul cã ei le-ar putea fi mijlocitori la Allah.
41) O, Muhammed!
42) Se spune cã în vreme ce se întorcea la At-Taif cu trei ani înainte de higera,

un grup de djinni l-au auzit pe Muhammed recitând Coranul în timpul Rugãciunii de
noapte ºi s-au convertit imediat la Islam.

43) A terminat de recitat versetele.
44) Islamul.
45) Profetului Muhammed.
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27. Noi am nimicit cetãþile din jurul vostru(37) ºi am tâlcuit semnele în
fel ºi chip, în nãdejdea cã ei se vor întoarce(38).
28. De ce nu i-au ajutat pe ei aceia pe care i-au luat ei, în locul lui
Allah, ca zei ca sã-i apropie(39). Însã  ei i-au pãrãsit ºi aceasta a fost
doar o minciunã a lor ºi ceea ce ei au plãsmuit(40).
29. ªi [adu-þi aminte] când am abãtut Noi cãtre tine(41) o ceatã de
djinni ca sã asculte Coranul(42). ªi când s-au adunat ei, au zis:
"Ascultaþi cu luare-aminte!". Iar când s-a terminat(43), s-au întors la
neamul lor ca îndemnãtori ºi prevenitori.
30. ªi au zis ei: “O, neam al nostru! Noi am auzit o Carte, care a fost
trimisã dupã Moise, întãrind ceea ce a fost înainte de ea. Ea cãlãu-
zeºte cãtre Adevãr ºi cãtre o cale dreaptã(44).
31. O, neam al nostru! Rãspundeþi celui care cheamã la Allah(45) ºi
credeþi în El, cãci El vã va ierta din pãcatele voastre ºi vã va apãra pe
voi de o osândã dureroasã!”
32. Acela care nu va rãspunde celui care cheamã la Allah nu va scãpa
de puterea [lui Allah] pe pãmânt ºi nu va avea ocrotitori în locul Lui(46).
Aceia se aflã în rãtãcire învederatã.
33. Oare nu vãd ei cã Allah care a creat cerurile ºi pãmântul ºi nu a
fost neputincios la facerea lor este în stare sã-i aducã la viaþã pe
morþi? Ba da, El este cu putere peste toate!
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34. ªi în Ziua când vor fi aduºi la Foc aceia care nu au crezut, [li se va
zice lor]: “Oare nu este acesta adevãrul?” Vor zice ei: “Ba da, pe
Domnul nostru!” Va zice: “Gustaþi chinul pentru ceea ce aþi tãgãduit!”
35. Deci rabdã, aºa cum au rãbdat cei statornici dintre trimiºi(47) ºi nu
cere sã vinã degrabã asupra lor(48)! ªi în Ziua când vor vedea ce li se
promite(49), atunci li se va pãrea cã nu au rãmas [pe pãmânt] decât un
ceas dintr-o zi. Iatã o vestire!(50) ªi oare cine sã fie nimiciþi, afarã de
neamul de nelegiuiþi?

46) Care sã-i izbãveascã de pedeapsã.
47) Aceºtia sunt în numãr de cinci: Noe, Avraam, Moise, Isus ºi Muhammed.
48) Pedeapsa, fiindcã aceasta va veni la termenul hotãrât.
49) Pedeapsa care li se promite.
50) Coranul.
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1) Sura poartã numele profetului Muhammed, care apare în versetul 2. Ea se
mai numeºte ºi Sura Luptei.

2) În urma cãinþei lor (N.T,)
3) Cele menþionate în cele douã versete anterioare.
4) Pe cei care nu-i ucideþi, luaþi-i captivi când îi învingeþi!
5) Pentru a-i cunoaºte pe cei care luptã ºi sunt statornici ºi a-i rãsplãti pe ei ºi

pentru a-i pedepsi pe necredincioºi.
6) Martirilor.
7) În numeroase versete.
8) Prin victorie ºi prin moºtenirea þinuturilor luate de la duºman.

47 • SURAT MUHAMMED

47    SURAT MUHAMMED(1)

(Medinitã [95]; 38 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Acelora care nu cred ºi opresc de la calea lui Allah, El le va
zãdãrnici faptele lor,
2. Iar acelora care cred ºi sãvârºesc fapte bune ºi cred în ceea ce i-a
fost trimis lui Muhammed - ºi acesta este Adevãrul de la Domnul lor! -,
El le va ºterge faptele lor cele rele(2) ºi va îndrepta starea lor.
3. Aceasta(3) pentru cã aceia care nu cred urmeazã deºertãciunea ºi
pentru cã aceia care cred urmeazã Adevãrul [venind] de la Domnul
lor. Astfel face Allah pilde pentru oameni.
4. Atunci când îi întâlniþi [în luptã] pe aceia care nu cred, loviþi gâturile
lor, iar când îi slãbiþi pe ei, legaþi-i straºnic în lanþuri!(4) Apoi, fie
îndurare, fie rãscumpãrare, pânã ce rãzboiul se sfârºeºte. Astfel, iar
de ar voi Allah, El s-ar rãzbuna pe ei. Însã El vã încearcã pe unii prin
alþii(5). Iar acelora care sunt uciºi pe calea lui Allah(6) El nu le va lãsa
faptele lor sã fie în deºert.
5. El îi va cãlãuzi ºi va îndrepta starea lor
6. ªi îi va face pe ei sã intre în Raiul pe care El li l-a fãcut cunoscut(7).
7. O, voi cei care credeþi! Dacã voi veþi face sã triumfe cauza lui
Allah, vã va sprijini ºi El pe voi ºi va întãri picioarele voastre(8).
8. Iar aceia care nu cred vor avea parte de nenorocire ºi Allah va lãsa
faptele lor sã fie în deºert.
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9) Coranul.
10) Al neamurilor care nu au crezut în profeþii lor ºi au respins propovãduirea

lor?
11) Pe ei, împreunã cu copiii lor ºi cu averile lor.
12) Cei care îl socotesc pe Trimisul lui Allah mincinos.
13) Prin dobitoace se au în vedere ovinele, caprinele, bovinele ºi cãmilele.
14) Adãpost ºi locuinþã dupã moarte.
15) Mekka.
16) De cãtre ªeitan.
17) Fãrã miros urât.
18) Care nu provoacã dureri de cap ºi ameþealã.

47 • SURAT MUHAMMED

9. Aceasta fiindcã ei au pizmuit ceea ce a pogorât Allah(9) ºi, de
aceea, El a zãdãrnicit faptele lor.
10. Oare nu au purces ei prin lume pentru ca sã vadã cum a fost
sfârºitul celor de dinainte de ei?(10) Allah i-a nimicit(11). ªi asemenea
[soartã] vor avea cei care nu cred(12).
11. Aceasta pentru cã Allah este Ocrotitorul celor care cred ºi pentru
cã aceia, care nu cred, nu au nici un ocrotitor.
12. Allah îi duce pe aceia care cred ºi sãvârºesc fapte bune în grãdini
pe sub care curg pâraie, în vreme ce aceia care nu cred se vor
bucura [în aceastã lume] ºi vor mânca aºa cum mãnâncã
dobitoacele(13) ºi Focul le va fi lor sãlaº(14).
13. ªi câte cetãþi mai puternice decât cetatea ta(15), care te-a
alungat, am fãcut Noi sã piarã, fãrã sã aibã ei nici un ajutor!
14. Oare acela care se þine de o dovadã limpede [venitã] de la
Domnul sãu este ca acela cãruia i s-a înfrumuseþat fapta sa rea(16) ºi a
urmat poftelor lor?
15. Iatã descrierea Raiului care le-a fost fãgãduit celor cu fricã de
Allah: în el sunt râuri cu apã care nu este stricatã(17) ºi râuri cu lapte al
cãrui gust nu se stricã ºi râuri de vin(18) spre plãcerea celor ce beau ºi
râuri de miere limpede. ªi vor avea în el din toate rodurile precum ºi
iertare de la Domnul lor. [Oare sunt ei] ca acela care va sãlãºlui veºnic
în Foc ºi ca aceia cãrora li se va da sã bea apã clocotitã, ce le va
mãrunþi intestinele?
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19) Printre cei care nu cred.
20) Însoþitorilor Profetului.
21) Pentru cã ele refuzã sã primeascã Adevãrul.
22) Propriilor lor convingeri ºi pãreri.
23) O, Muhammed!
24) Allah cunoaºte totul despre voi, nu-I este nimic necunoscut.
25) Prin care sã le porunceascã sã lupte împotriva necredincioºilor.
26) Împotriva idolatrilor.
27) Fãþãrnicie sau îndoialã; este vorba de ipocriþi.
28) De teama întâlnirii cu duºmanul.
29) S-a hotãrât lupta ºi ea a început.
30) Sinceri.
31) Vã îndepãrtaþi de la credinþã.
32) Aþi reveni la starea de scindare anterioarã apariþiei Islamului care v-a unit ºi

v-a poruncit vouã sã faceþi bine pe pãmânt ºi sã pãstraþi legãturile de sânge.
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16. ªi printre ei(19) sunt unii care ascultã la tine, însã numai ce ies de
la tine ºi le zic ei acelora cãrora li s-a dãruit cunoaºterea(20): “Ce a
spus el adineauri?” Aceºtia sunt cei cãrora Allah le-a pecetluit
inimile(21) ºi care au urmat poftelor lor(22).
17. Acelora care se aflã pe calea cea bunã, El le sporeºte cãlãuzirea
ºi le dãruieºte lor evlavie.
18. ªi oare aºteaptã ei altceva decât Ceasul, sã vinã asupra lor pe
neaºteptate? Semnele lui au ºi venit! ªi cum sã mai fie prevenirea lor,
când va veni asupra lor?
19. Deci sã ºtii(23) cã nu existã altã divinitate afarã de Allah ºi cere
iertare pentru pãcatele tale ºi pentru dreptcredincioºi ºi
dreptcredincioase! Allah cunoaºte umbletul vostru [pe pãmânt] ºi
odihna voastrã(24).
20. Aceia care cred zic: “De-ar fi trimisã o Surã(25)!” Dar când este
revelatã o surã limpede, în care este pomenitã lupta(26), îi vezi pe cei
care au o boalã(27) în inimile lor privind spre tine cu privirea aceluia
care este leºinat, la apropierea morþii(28). Dar mai potrivite ar fi
pentru ei
21. Ascultarea ºi vorba cuviincioasã. Apoi, când lucrul este hotãrât(29),
ar fi mai bine pentru ei dacã ar trudi pentru Allah(30).
22. ªi dacã vã întoarceþi voi(31), nu s-ar putea sã semãnaþi voi
stricãciune pe pãmânt ºi sã rupeþi legãturile voastre de rudenie?(32)
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33) Cei care nu cred ºi ipocriþii.
34) ªi nu mai ajunge la ele îndemnarea ºi nu mai pot sã înþeleagã Coranul.
35) Se întorc la necredinþã.
36) Îi face pe ei sã se dezicã de credinþã.
37) Referire la renegarea lor (N.T,)
38) Ipocriþii.
39) Iudeii din neamurile Quraydha ºi an-Nadir, care urãsc faptul cã revelaþia i-a

venit lui Muhammed.
40) Poruncile privind duºmãnia faþã de Profet ºi ignorarea luptei alãturi de el.
41) Ceea ce le spun ei iudeilor în ascuns.
42) Prin faptul cã au arãtat supunere duºmanilor Sãi.
43) Ipocrizia.
44) Duºmãnia care sperã ei sã rãmânã ascunsã.
45) Dupã semne cu care Noi îi însemnãm.
46) Dupã vorbele lor neclare sau dupã cuvintele pe care le rostesc dinaintea ta

din greºealã ºi care îþi vor arãta adevãrul lor.
47) Pentru a ºti în ce mãsurã voi sunteþi sinceri ºi devotaþi lui Allah.
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23. Aceºtia(33) sunt cei pe care i-a blestemat Allah ºi i-a fãcut pe ei
surzi ºi le-a orbit vederile lor.
24. Oare ei nu cugetã la Coran sau peste inimile lor sunt lacãte?(34)

25. Pe aceia care întorc spatele(35), dupã ce drumul cel drept li s-a
arãtat cu limpezime, îi ispiteºte ªeitan ºi-i înºealã(36).
26. Aceasta(37) pentru cã ei(38) le zic acelora care pizmuiesc(39) ceea ce
trimite Allah: “Noi voim sã dãm ascultare la o parte a poruncilor voas-
tre!”(40) Însã Allah cunoaºte ceea ce tãinuiesc ei(41).
27. ªi cum [va fi] când îi vor lua îngerii ºi-i vor lovi peste feþele ºi
peste spatele lor?
28. Aceasta pentru cã ei urmeazã ceea ce Îl mâniazã pe Allah(42) ºi
pizmuiesc ceea ce este mulþumire a Lui ºi, de aceea, El va face
zadarnice faptele lor.
29. Ori îºi închipuie aceia care au boalã(43) în inimile lor cã Allah nu
va scoate la ivealã ura lor ascunsã?(44)

30. Dacã am voi Noi, þi i-am arãta þie ºi tu i-ai recunoaºte pe ei dupã
semnele lor(45). Dar o sã-i cunoºti tu dupã tonul vorbei lor(46). Iar Allah
cunoaºte faptele voastre.
31. ªi vã vom încerca pânã ce îi vom cunoaºte pe cei care luptã
[pentru cauza lui Allah] dintre voi ºi pe cei statornici ºi vom încerca
veºtile despre voi(47).
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48) Prin care ei încearcã împiedicarea rãspândirii Islamului.
49) Ci îi va pedepsi.
50) Nu slãbiþi lupta împotriva acelora care vã atacã pe voi ºi încearcã sã vã

împiedice de la calea lui Allah.
51) La împãcare.
52) Sunteþi învingãtori.
53) Fãrã sã vã rãsplãteascã faptele voastre.
54) ªi dragostea pentru aceastã viaþã nu trebuie sã vã facã sã renunþaþi la lupta

sfântã ºi la evlavie.
55) Pentru credinþa ºi pentru evlavia voastrã.
56) Ci numai Dania [zakat] ce vã este impusã.
57) Duºmãnia voastrã faþã de o religie care v-ar deposeda de bunurile voastre.
58) În lupta împotriva adversarilor Sãi ºi pentru victoria religiei Sale.
59) Cu aceastã cheltuialã.
60) De la credinþa la care vã cheamã Muhammed.
61) Vã va nimici pe voi ºi va veni în urma voastrã un alt neam, care va crede în

Allah ºi se va cãlãuzi dupã orânduiala Lui ºi nu va fi zgârcit ca voi.
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32. Aceia care nu cred, împiedicã de la calea lui Allah ºi se împo-
trivesc Trimisului, dupã ce li s-a arãtat lor limpede calea cea dreaptã,
nu-i vor pricinui lui Allah nimic rãu ºi El va zãdãrnici faptele lor.(48)

33. O, voi cei care credeþi! Fiþi cu ascultare faþã de Allah ºi fiþi cu
ascultare faþã de Trimis ºi nu faceþi ca faptele voastre sã fie în deºert!
34. Pe aceia care nu cred ºi împiedicã de la calea lui Allah, iar apoi
mor fiind necredincioºi, Allah nu-i va ierta(49).
35. Nu slãbiþi(50) ºi nu chemaþi la pace(51), pentru cã voi sunteþi dea-
supra(52), cãci Allah este alãturi de voi ºi nu vã va lãsa niciodatã sã
pierdeþi rãsplata faptelor voastre!(53)

36. Iarã viaþa pãmânteascã este numai joacã ºi glumã(54). ªi de veþi
crede voi ºi de veþi fi cu fricã [de Allah], vã va dãrui El rãsplata voas-
trã(55) ºi nu vã va cere bunurile voastre(56).
37. ªi de vi le-ar cere El ºi v-ar stânjeni pe voi, aþi fi voi zgârciþi ºi El
ar scoate la ivealã rãutãþile voastre(57).
38. Iatã cã voi sunteþi chemaþi sã cheltuiþi pe calea lui Allah(58). ªi unii
dintre voi sunt zgârciþi(59), iar acela  care este zgârcit este zgârcit
numai spre paguba lui însuºi. Allah este deajuns pentru Sine, iar voi
sunteþi sãraci. Iar de vã veþi întoarce(60), El vã va înlocui cu un alt neam
ºi apoi aceia nu vor fi asemenea vouã(61).
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1) "Sura Biruinþei", numitã astfel dupã versetul 2.
2) În anul 6 h., Profetul a încheiat la Al-Hudaybiyya un armistiþiu cu pãgânii de

la Mekka. Acest armistiþiu este calificat aici ca o "biruinþã rãzvãditã" ºi ca "un mare
ajutor", pentru cã el a condus la cucerirea Mekkãi.

3) Greºeli mici, socotite pãcate, având în vedere poziþia Profetului. Unii comen-
tatori socotesc, însã, cã este vorba de pãcatele comunitãþii.

4) Ajutoarele cu care se rãzbunã pe duºmanii sãi.
5) Asupra lor se abat nenorocirile.
6) Martor pentru comunitatea ta, în legãturã cu felul în care a rãspuns propo-

vãduirii tale, vestitor al Paradisului pentru cei care þi-au rãspuns ºi prevenitor
asupra Infernului pentru cei care þi se opun þie.
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48    SURAT AL-FATH(1)

(Medinitã [111]; 29 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Noi þi-am dat þie o biruinþã învederatã(2),
2. Pentru ca Allah sã-þi ierte pãcatele(3) tale, cele care au fost ºi cele
care vor veni, sã-ºi împlineascã binefacerea Sa asupra ta ºi sã te
cãlãuzeascã pe un drum drept.
3. ªi pentru ca Allah sã-þi dea un mare ajutor.
4. El este Cel care a trimis liniºtea în inimile dreptcredincioºilor,
pentru a spori credinþa lor cu credinþã - ºi ale lui Allah sunt oºtirile din
ceruri ºi de pre pãmânt(4), iar Allah este Atoateºtiutor [ºi] Înþelept
['Alim, Hakim],
5. Pentru a-i face sã intre pe dreptcredincioºi ºi pe dreptcredincioase
în grãdini pe sub care curg pâraie ºi în care ei vor fi veºnic sãlãºluitori
ºi pentru ca sã le ierte pãcatele lor cele rele. ªi aceasta este pentru
Allah o mare izbândã.
6. ªi pentru ca sã-i chinuiascã pe cei fãþarnici ºi pe cele fãþarnice, pe
politeiºti ºi pe politeiste, care nutresc gând rãu despre Allah. Asupra
lor se va abate cercul rãului(5). Allah s-a mâniat împotriva lor, i-a
blestemat ºi le-a pregãtit lor Gheena. ªi ce soartã rea!
7. Ale lui Allah sunt oºtirile din ceruri ºi de pre pãmânt, iar Allah este
Puternic [ºi] Înþelept ['Aziz, Hakim].
8. Noi te-am trimis pe tine ca martor, vestitor de bine ºi prevenitor(6),
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7) În permanenþã pe Allah.
8) Jurãmântul de sub pomul de la Al-Hudaybiyya a fost fãcut în anul 6 h., când

tribul Qurayº i-a interzis Profetului pelerinajul, dar tratatul încheiat i-a deschis calea
pentru cucerirea Mekkãi.

9) Beduinii pe care ªeitan i-a amãgit sã nu-l însoþeascã pe Profet în campania
sa de  la Al-Hudaybiyya.

10) De cãtre ªeitan care v-a fãcut sã credeþi cã aºa este mai bine.
11) Infernul.
12) La Khaybar.
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9. Pentru ca voi sã credeþi în Allah ºi în Trimisul Sãu ºi pentru ca sã-l
sprijiniþi ºi sã-l cinstiþi [pe Profet] ºi sã-L preamãriþi dimineaþa ºi seara
[pe Allah]!(7)

10. Cei care fac jurãmânt de credinþã faþã de tine fac jurãmânt de
credinþã faþã de Allah(8); mâna lui Allah este deasupra mâinilor lor.
Acela care calcã [jurãmântul] îl calcã numai în defavoarea lui, iar
aceluia care-ºi þine legãmântul fãcut lui Allah El îi va dãrui rãsplatã
mare.
11. Aceia dintre arabii beduini care au rãmas în urmã(9) îþi vor spune:
"Am fost ocupaþi cu averile noastre ºi cu familiile noastre, deci roagã-
te de iertare pentru noi!" Rostesc cu limbile lor ceea ce nu este în
inimile lor. Spune: "Cine poate ceva pentru voi la Allah, dacã vã
voieºte El un rãu sau dacã vã voieºte El un bine? Ba Allah este
Bineºtiutor a ceea ce faceþi voi.
12. Voi vã închipuiþi cã Trimisul ºi dreptcredincioºii nu se vor mai
întoarce nicicând la familiile lor. ªi aceasta a fost împodobitã în inimile
voastre(10). Însã aþi gândit voi gând rãu ºi aþi fost un neam pierdut".
13. Iar acela care nu crede în Allah ºi în Trimisul Sãu [sã ºtie cã] Noi
am pregãtit pentru necredincioºi flãcãrile(11).
14. A lui Allah este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului. El iartã cui
voieºte El ºi îl pedepseºte pe acela care voieºte El. Allah este Iertãtor,
Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
15. Cei care rãmân de obicei în urmã vor zice atunci când voi
purcedeþi la prãzi(12) ca sã le luaþi: "Lãsaþi-ne pe noi sã vã urmãm!" Ei
voiesc sã schimbe cuvântul lui Allah(13). Spune: "Voi nu ne veþi urma!
Aºa a vestit Allah mai înainte!"(14) Dar ei vor zice: "Voi ne pizmuiþi!"
Însã ei nu au înþeles decât numai puþin.
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13) Promisiunea lui Allah cã prãzile de la Khaybar  vor fi ale acelora care s-au
aflat la Al-Hudaybiyya.

14) Înaintea întoarcerii Noastre.
15) Sã luptaþi împotriva.
16) Prãzile în aceastã lume ºi Paradisul în Lumea de Apoi.
17) Când a avut loc incursiunea la Al-Hudaybiyya.
18) Infirmii ºi bolnavii sunt scutiþi de participarea la lupta sfântã.
19) Legãmântul de credinþã pe care însoþitorii i l-au fãcut lui Muhammed la Al-

Hudaybiyya sã lupte împotriva qurayºiþilor ºi sã nu fugã de luptã. Trimisul lui Allah -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!-, atunci când a ajuns la Al-Hudaybiyya,
l-a trimis pe Osman ben ‘Affan la mekkani ca sã le transmitã cum cã el a venit în
pelerinajul mic (‘umra) ºi cã nu voieºte rãzboi. Dar când Osman s-a dus la ei, l-au
reþinut. La Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a ajuns
vestea cã Osman a fost ucis. Atunci Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - i-a chemat pe oameni sã jure cã vor intra în Mekka, prin rãzboi, ºi
i-au jurat sã-l sprijine pânã la moarte, ºi acesta a fost jurãmântul. Când a ajuns la
politeiºti vestea despre aceasta, i-a cuprins spaima, l-au pus în libertate pe Osman ºi
au cerut pace de la Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -,
urmând sã vinã în anul urmãtor, sã intre ºi sã rãmânã în Mekka trei zile. Acest jurã-
mânt a fost fãcut sub un pom din Al-Hudaybiyya ºi a fost numit “jurãmântul binecu-
vântat”.

20) Armistiþiul de la Al-Hudaybiyya.
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16. Spune arabilor beduini care rãmân de obicei în urmã: “Voi sunteþi
chemaþi împotriva(15) unui neam de oameni cu mare putere ºi vã veþi
lupta cu ei sau se vor supune ei. ªi dacã veþi asculta, vã va da Allah
rãsplatã bunã(16), iar dacã vã veþi întoarce aºa cum v-aþi mai întors ºi
mai înainte(17), vã va pedepsi El cu un chin dureros!”
17. Nu este nici un pãcat pentru cel orb, nici pentru cel ºchiop nu
este pãcat ºi nici pentru cel bolnav nu este pãcat(18). Însã pe acela
care ascultã de Allah ºi de Trimisul Sãu îl va face El sã intre în grãdini
pe sub care curg pâraie, în vreme ce pe acela care se întoarce îl
pedepseºte El cu un chin dureros.
18. Allah a fost mulþumit de dreptcredincioºi, când ei au fãcut
legãmânt cu tine [acolo] sub pom [sã moarã în lupta pentru cucerirea
Mekkãi](19). El a ºtiut ce a fost în inimile lor ºi a fãcut sã pogoare
asupra lor liniºtea ºi i-a rãsplãtit pe ei cu biruinþã apropiatã(20),
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21) Prãzile de la Khaybar.
22) Prin prãzile de la Khaybar, obþinute în anul 7 h., fãrã luptã.
23) Le-a pregãtit pentru voi.
24) Rânduiala lui Allah.
25) Adicã Al-Hudaybiyya, unde s-a încheiat armistiþiul ce a prevenit vãrsarea

de sânge.
26) Moscheea cea opritã sau cea sacrã – mare moschee din Mekka, numitã

„opritã” pentru cã în curtea ei sunt interzise lupta, vânatul, tãierea pomilor ºi a ierbii.
27) Sã-i ucideþi.
28) La Mekka se aflau câþiva dreptcredincioºi ºi câteva dreptcredincioase pe

care musulmanii nu-i cunoºteau ºi care ar fi putut sã fie uciºi, dacã Allah le-ar fi
permis atunci musulmanilor sã cucereascã Mekka, sãvârºind astfel un pãcat, fãrã sã
ºtie acest lucru. Dacã aceºtia ar fi putut fi izolaþi de necredincioºi, ca sã nu fie uciºi
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19. Ca ºi cu prãzi numeroase(21), pe care ei le vor aduna. Allah este
Puternic [ºi] Înþelept ['Aziz, Hakim].
20. Allah v-a fãgãduit vouã [alte] prãzi numeroase pe care voi le veþi
dobândi ºi a grãbit aceasta pentru voi(22). ªi a îndepãrtat El mâinile
oamenilor de la voi, pentru ca sã fie un semn pentru dreptcredincioºi
ºi pentru ca sã vã cãlãuzeascã pe voi pe un drum drept.
21. ªi alte [prãzi mai sunt] asupra cãrora voi nu aveþi putere, dar pe
care Allah le-a cuprins(23), cãci Allah este cu putere peste toate.
22. ªi dacã aceia care nu cred ar fi luptat împotriva voastrã, ar fi
întors spatele ºi atunci nu ar mai fi aflat nici ocrotitor ºi nici ajutor.
23. [Aceasta este] Legea(24) lui Allah, care a fost ºi mai înainte ºi nu
vei afla schimbare pentru Legea lui Allah.
24. El este Cel care a îndepãrtat mâinile lor de la voi ºi mâinile
voastre de la ei, în Valea Mekkãi(25), dupã ce v-a dat vouã izbândã
asupra lor. ªi Allah vede bine ceea ce faceþi voi.
25. Ei sunt aceia care nu au crezut ºi care v-au oprit pe voi de la
Moscheea Al-Haram(26) ºi jertfa a fost împiedicatã sã ajungã la locul
de junghiere. Dacã nu ar fi fost [în Mekka] bãrbaþi credincioºi ºi muieri
credincioase, pe care voi nu-i cunoºteaþi ºi pe care voi aþi fi putut sã-i
cãlcaþi în picioare(27), fãrã sã ºtiþi, aþi fi avut voi parte de pãcat. Allah
primeºte în îndurarea Sa pe cine voieºte El. ªi de ar fi fost ei des-
pãrþiþi, i-am fi pedepsit Noi pe cei care nu credeau dintre ei cu chin
dureros(28).
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26. ªi când cei care nu credeau purtau în inimile lor furia(29) - furia
neºtiinþei -, Allah a pogorât liniºtea Sa asupra Trimisului Sãu ºi asupra
credincioºilor ºi i-a obligat pe ei la cuvântul evlaviei, pentru cã ei au
fost cei mai demni ºi mai vrednici de el. Allah este a toate ºtiutor.
27. Allah o va face adevãratã viziunea prin care El i-a vestit Trimisului
Sãu cu tot adevãrul: Veþi intra în Moscheea cea Sfântã, cu voia lui
Allah, în siguranþã, cu pãrul ras ºi cu pãrul scurtat, fãrã sã vã
temeþi(30)! Dar pentru cã El ºtia ceea ce voi nu ºtiaþi, a fãcut El, înainte
de aceasta, o biruinþã apropiatã.
28. El este Cel care l-a trimis pe Trimisul Sãu cu îndreptare ºi cu
religia Adevãrului(31) pentru ca sã o facã sã triumfe asupra întregii
religii(32). ªi Allah este de ajuns ca Martor.
29. Muhammed este Trimisul lui Allah. Iar aceia care stau alãturi de
el sunt aspri faþã de necredincioºi ºi sunt îndurãtori între ei(33). Îi vezi
pe ei aplecaþi ºi prosternându-se, cãutând mila lui Allah ºi mulþumirea
Lui. Semnele prosternãrii se vãd pe chipurile lor. Aceasta este ima-
ginea lor în Tora. ªi imaginea lor în Evanghelie este cã ei sunt ase-
menea tulpinilor din care au odrãslit mlãdiþe, pe care le ajutã, ºi apoi
ele se îngroaºã ºi se înalþã pe tulpinile lor, spre bucuria semãnãtorilor.
Cu ei, Allah îi umple de ciudã pe necredincioºi. ªi Allah a fãgãduit
acelora dintre ei care cred ºi împlinesc fapte bune, iertare ºi mare
rãsplatã.

de musulmani, Allah le-ar fi îngãduit dreptcredincioºilor sã lupte împotriva neamului
Qurayº ºi sã-i pedepseascã pe membrii sãi, pentru cã a pus stãpânire pe ei mândria
specificã perioadei ignoranþei (Al-Jahiliyya) ºi le-au refuzat Trimisului ºi tovarãºilor
sãi intrarea în Mekka. Dar Allah a pogorât liniºtea ºi siguranþa peste Trimis ºi
dreptcredincioºi ºi i-a îndemnat pe ei la evlavie ºi la dreptate, cãci ei erau cei mai
vrednici oameni de ele ºi Allah ºtia ce avea sã urmeze curând dupã aceea, când
musulmanii au cucerit Mekka ºi alte regiuni.

29) Furia generatã de mândria apartenenþei la un anumit trib, specificã perioa-
dei anterioare apariþiei Islamului (Al-Jahiliyya).

30) Acest verset face referire la cucerirea Mekkãi, doi ani mai târziu.
31) Islamul.
32) Asupra tuturor celorlalte religii.
33) Cu dreptcredincioºii.
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1) "Sura Odãilor", dupã versetul 4 în care apare acest cuvânt.
2) Sã nu o luaþi înaintea Lui ºi a Profetului Sãu sau sã încãlcaþi poruncile lor!
3) Când vorbeºte el.
4) Ci vorbiþi cu glas coborât, aproape în ºoaptã.
5) Le-a ales ºi le-a curãþat.
6) Chemându-te sã ieºi degrabã la ei.
7) Motivul revelãrii: S-a relatat cã unii dintre arabii beduini, lipsiþi de educaþie,

au venit la odãile soþiilor Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi
au pornit sã-l strige: O, Muhammed, ieºi pânã la noi! O, Muhammed, ieºi pânã la noi!
Atunci Allah a revelat acest verset.

8) Pentru a vã convinge de adevãrul ei.
9) Allah le porunceºte dreptcredincioºilor sã nu accepte ºtirea venitã de la cel

nelegiuit, date fiind daunele ºi suferinþele pe care aceasta le poate atrage, ca urmare
a transmiterii de cãtre unii dreptcredincioºi a unor ºtiri mincinoase. Ei trebuie sã se
convingã de adevãrul ºtirii, pentru ca sã nu regrete dupã aceea. Motivul revelãrii:

49 • SURAT AL-HUJURAT

49    SURAT AL-HUJURAT(1)

(Medinitã [100]; 18 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O, voi cei care credeþi! Nu o luaþi înaintea lui Allah ºi a Trimisului
Sãu ºi fiþi cu fricã de Allah!(2) Allah este Cel care Aude Totul [ºi este]
Atoateºtiutor [Sami', 'Alim].
2. O, voi cei care credeþi! Nu ridicaþi glasurile voastre peste  glasul
Profetului(3) ºi nu strigaþi când vorbiþi cu el, aºa cum strigaþi voi unii la
alþii(4), pentru ca faptele voastre sã nu fie în deºert, fãrã ca voi sã
bãgaþi de seamã!
3. Aceia care coboarã glasurile lor înaintea Trimisului lui Allah sunt
aceia ale cãror inimi le-a încercat(5) Allah pentru evlavie; ei vor avea
parte de iertare ºi de rãsplatã mare,
4. Aceia care te cheamã din afara odãilor tale(6), cei mai mulþi  dintre
ei nu au judecatã(7).
5. Dacã ar avea ei rãbdare pânã ce tu ieºi la ei, ar fi mai bine pentru
ei. Însã Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
6. O, voi cei care credeþi! Dacã vine la voi un nelegiuit cu o veste,
chibzuiþi cu [mare] bãgare de seamã(8), ca sã nu pricinuiþi rãu unui
neam, din neºtiinþã, ºi sã nu vã cãiþi pentru ceea ce aþi fãcut!(9)
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S-a relatat cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - l-a trimis pe
Al-Walid ben ‘Uqba la Al-Harith ben Dirar, ºeful unui trib beduin, pentru a lua de la el
Dania (Zakat) pe care o adunase de la neamul sãu. ªi când a venit ºi s-a apropiat de
ei, Al-Walid s-a speriat ºi a fugit înapoi la Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! -, zicându-i lui: O, Trimis al lui Allah! Ei s-au lepãdat de credinþã ºi
refuzã sã mai dea Dania! Unii companioni s-au gândit sã se ducã la ei ºi sã lupte
împotriva lor, însã Allah a revelat acest verset.

10) Dacã ar accepta pãrerile voastre ºi ar acþiona dupã ele.
11) Din rãtãcirea lui de la porunca lui Allah.
12) Nu mai este permis sã fie calificaþi cu epitete urâte cei care au adoptat

credinþa.
13) Pentru cã au râs de alþii sau i-au ponegrit.
14) Bãnuielile ºi gândurile rele despre cineva, fãrã dovezi.
15) Ponegrirea cuiva a fost asemuitã cu mâncarea cãrnii unui frate, lucru res-

pins de firea omeneascã.

49 • SURAT AL-HUJURAT

7. ªi sã ºtiþi cã Trimisul lui Allah este printre voi. Dacã el v-ar da
ascultare vouã în multe lucruri(10), aþi cãdea voi în pãcat, însã Allah v-a
fãcut pe voi sã iubiþi credinþa ºi a împodobit-o cu inimile voastre ºi v-a
fãcut pe voi sã urâþi necredinþa, ticãloºia ºi nesupunerea. Aceºtia sunt
cei care urmeazã calea cea dreaptã -
8. Un har de la Allah ºi o îndurare. Iar Allah este Atoateºtiutor [ºi]
Înþelept ['Alim, Hakim].
9. ªi dacã douã cete de dreptcredincioºi se ceartã între ele, voi împã-
caþi-le! Dacã una dintre ele este nedreaptã cu cealaltã, atunci luptaþi
împotriva celei care este nedreaptã pânã ce ea se întoarce la porunca
lui Allah, iar când se întoarce(11), atunci împãcaþi-le pe ele cu dreptate
ºi fiþi nepãrtinitori, fiindcã Allah îi iubeºte pe cei drepþi.
10. Dreptcredincioºii sunt fraþi. Deci împãcaþi-i pe cei doi fraþi ai
voºtri ºi fiþi cu fricã de Allah! Poate cã veþi afla îndurare!
11. O, voi cei care credeþi! Sã nu râdã un neam de alt neam, care s-ar
putea sã fie mai bun decât el, nici muierile [sã nu râdã] de alte muieri,
care s-ar putea sã fie mai bune decât ele! Nu vã ocãrâþi ºi nu vã
batjocoriþi cu porecle unii pe  alþii. Ce rãu este numele urât ºi ruºinos,
dupã credinþã!(12) Iar cei care nu se cãiesc(13), aceia sunt nelegiuiþi.
12. O, voi cei care credeþi! Feriþi-vã cu strãºnicie de bãnuieli, cãci
unele bãnuieli sunt pãcat(14)! Nu vã iscodiþi ºi nu vã ponegriþi unii pe
alþii! Oare voieºte vreunul dintre voi sã mãnânce carnea fratelui sãu
mort?(15) [Nu!] Voi aþi urât aceasta! ªi fiþi cu fricã de Allah, fiindcã
Allah este Iertãtor ºi Îndurãtor [Tawwab, Rahim].
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16) Despre care a fost vorba la începutul surei.
17) În Allah ºi în Trimisul Sãu.
18) Întrucât credinþa înseamnã vorbã ºi faptã.
19) Împotriva necredincioºilor.
20) Acestor arabi beduini care pretind cã ei cred, fãrã sã fi luat parte la luptã.
21) Ibn Abbas a spus: Cei din tribul Asad care au venit la Trimisul lui Allah -

Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-au zis lui: “O, Trimis al lui Allah! Noi
am primit Islamul. Arabii beduini au luptat împotriva ta, pe când noi nu ne-am luptat
cu tine”. ªi au început sã se laude arãtându-i bunãvoinþã ºi atunci a fost revelat
acest verset nobil.

22) În ceea ce spuneþi.
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13. O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bãrbat ºi o muiere
ºi v-am fãcut pe voi popoare ºi triburi, pentru ca sã vã cunoaºteþi. Cel
mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este
Atoateºtiutor [ºi] Bineºtiutor ['Alim, Khabir].
14. Au zis arabii beduini(16): "Noi credem!"(17) Spune: "Voi nu
credeþi!(18) Ci ziceþi: "Noi suntem supuºi!", fiindcã nu a intrat credinþa
încã în inimile voastre! ªi de veþi arãta ascultare lui Allah ºi Trimisului
Sãu, voi nu veþi pierde nimic din faptele voastre!" Allah este Iertãtor,
Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
15. Dreptcredincioºi sunt numai aceia care cred în Allah ºi în Trimisul
Sãu, care apoi nu s-au mai îndoit ºi au luat parte la luptã cu averile
lor ºi cu sufletele lor, pe calea lui Allah(19). Aceºtia sunt cei sinceri.
16. Spune(20): "Oare voiþi sã-I vorbiþi lui Allah despre credinþa voastrã,
când Allah ºtie ce este în ceruri ºi ce este pre pãmânt ºi când Allah
este a toate ºtiutor?"
17. Ei(21) îþi amintesc cã þi-au fãcut cinste îmbrãþiºând Islamul. Spune:
"Nu-mi faceþi nici o cinste cu Islamul vostru! Dimpotrivã, Allah v-a fãcut
vouã cinste prin aceea cã v-a cãlãuzit spre credinþã, dacã voi sunteþi
adevãraþi!"(22)

18. Allah ºtie Necunoscutul din ceruri ºi de pre pãmânt ºi Allah vede
bine ceea ce faceþi voi.
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1) "Sura Qaf", numitã astfel dupã prima literã de la începutul primului verset.
Pentru aceste litere, vezi 2 : 1.

2) În care sunt pãstrate toate lucrurile sau tablele pãstrate.
3) Coranul ºi proorocirea lui Muhammed.
4) Aceia care tãgãduiesc învierea.
5) Fãrã nici un fel de stâlpi pe care sã se sprijine.
6) Cu stelele.
7) De pomi fructiferi.
8) Cu aceastã apã.
9) Un pãmânt arid.
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50    SURAT QAF(1)

(Mekkanã [34]; 45 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Qaf. Pe Coranul cel glorios!
2. Însã ei se mirã cã le vine ca prevenitor unul dintre ei ºi cei necre-
dincioºi zic: "Acesta este lucru ciudat!
3. Oare dupã ce am murit noi ºi ne-am fãcut þãrânã [vom mai fi noi
readuºi la viaþã]? Aceasta este o întoarcere depãrtatã!"
4. Noi ºtim ce mistuie pãmântul din ei. Noi avem o carte pãstrã-
toare(2).
5. Însã ei au socotit Adevãrul(3) drept minciunã, când a venit la  ei. ªi
ei sunt într-o stare încurcatã.
6. Oare nu se uitã ei(4) spre cerul de deasupra lor cum l-am înãlþat
Noi(5) ºi l-am înfrumuseþat(6) ºi cum nu are el nici un fel de crãpãturi?
7. Iar pãmântul l-am întins Noi ºi am aruncat pe el munþi neclintiþi ºi
am fãcut sã creascã pe el din fiecare soi minunat,
8. Spre dovadã ºi îndemnare pentru fiecare rob care se cãieºte.
9. ªi Noi trimitem din cer apã binecuvântatã cu care facem sã
creascã grãdini(7) ºi grâne pentru seceriº.
10. ªi palmieri semeþi, cu ciorchini rânduiþi unii peste alþii,
11. Ca hranã pentru robi. ªi cu ea(8) Noi dãm viaþã unui þinut mort(9).
Astfel va fi ºi ieºirea [din morminte].
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10) Înainte de neamul Qurayº.
11) Neamul lui Salih.
12) Neamul lui Hud.
13) Titlu purtat de regii regatului sud-arabic Himyar, în secolele IV-V e.n. Vezi

ºi 44 : 37.
14) Toate neamurile acestea.
15) Ei recunosc prima creaþie, dar sunt în îndoialã cu privire la readucerea lor la

viaþã, dupã moarte.
16) ªi ce îi trece prin minte.
17) Cei doi îngeri care stau în dreapta ºi în stânga omului.
18) Un înger care înregistreazã vorbele ºi faptele sale.
19) Vestindu-se Învierea.
20) Ziua în care se va împlini ameninþarea.
21) Care-l conduce în faþa lui Allah.
22) Pentru a înþelege lucrurile în adevãrul lor; Allah se adreseazã pãcãtosului.
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12. Înainte de ei(10), au învinuit de minciunã neamul lui Noe, locuitorii
din ar-Rass, Thamud(11),
13. ’Ad(12), Faraon, fraþii lui Lot,
14. Locuitorii din Al-Ayka ºi neamul lui Tubba'(13). Toþi(14) i-au învinuit
pe trimiºi de minciunã ºi ameninþarea Mea s-a adeverit.
15. Oare am ostenit Noi la creaþia cea dintâi? Însã ei sunt în îndoialã
cu privire la o nouã creaþie(15).
16. Noi l-am creat pe om ºi Noi ºtim ce-i ºopteºte sufletul sãu(16), cãci
Noi suntem mai aproape de el decât vâna gâtului,
17. Când cei doi primitori(17) primesc, stând [unul] în dreapta ºi
[celãlalt] în stânga,
18. ªi el nu va rosti nici un cuvânt, fãrã sã aibã lângã el un
supraveghetor pregãtit [sã scrie](18).
19. ªi vine agonia morþii cu adevãrat: "Aceasta este cea de care tu
te-ai ferit!"
20. Se va sufla în trâmbiþã(19): Aceasta este Ziua ameninþãrii(20).
21. ªi va veni fiecare suflet împreunã cu un mânãtor(21) ºi un martor.
22. "Tu ai fost nepãsãtor faþã de aceasta. ªi Noi am îndepãrtat vãlul
tãu(22) ºi privirea ta este astãzi pãtrunzãtoare"
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23) Îngerul care i-a însemnat vorbele ºi faptele în timpul vieþii.
24) Allah se adreseazã celor doi îngeri.
25) Binele total, care este Islamul.
26) Faþã de oameni.
27) Care are îndoieli în privinþa lui Allah ºi a religiei Sale.
28) Pe care l-a adorat.
29) Aici este vorba de diavolul care l-a însoþit în timpul vieþii.
30) Allah.
31) V-am spus în timpul vieþii ce pedeapsã vã aºteaptã în Viaþa de Apoi, dacã

nu credeþi.
32) Rãsplata aceasta.
33) În Paradis.
34) Ziua în care Allah vã anunþã Viaþa cea veºnicã.
35) Decât ºi-ar putea ei închipui.
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23. ªi însoþitorul(23) sãu va zice: "Iatã ce se aflã la mine pregãtit!"
24. Aruncaþi(24) în Gheena pe tot necredinciosul îndârjit,
25. Care împiedicã binele(25), nelegiuit(26) ºi bãnuitor(27),
26. Care a aºezat alãturi de Allah ºi un alt dumnezeu!(28). Aruncaþi-l pe
el la chinul cel aspru!”
27. Însoþitorul sãu(29) va zice: "Doamne, eu nu l-am oropsit, ci el s-a
aflat în rãtãcire adâncã!".
28. El(30) le va zice: "Nu vã certaþi în faþa Mea! Eu v-am trimis
ameninþarea mai înainte!(31)

29. La Mine vorba nu se schimbã ºi Eu nu sunt nedrept cu robii!"
30. În Ziua aceea, îi vom zice Gheenei: "Te-ai umplut?" Iar ea va rãs-
punde: "Mai sunt încã [de venit]?"
31. ªi va fi Raiul adus aproape de cei care se tem [de Allah].
32. "Aceasta(32) este ceea ce s-a fãgãduit fiecãrui om care se cãieºte,
pãzitor al legãmântului,
33. Care a fost cu teamã de Cel Milostiv [Ar-Rahman], fãrã ca el sã-L
vadã, ºi care a venit [cãtre El] cu inima plinã de cãinþã.
34. Intraþi în el(33) cu pace! " Aceasta este Ziua veºniciei!(34)

35. În el vor avea tot ceea ce vor voi. ªi la Noi este ºi mai mult(35).
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36) De neamul Qurayº.
37) Nu au gãsit ei nici o cale pentru a scãpa de pedeapsa lui Allah.
38) În nimicirea neamurilor anterioare.
39) Acest pasaj este ºi un rãspuns dat evreilor ºi creºtinilor în ale cãror cãrþi se

spune cã în Ziua a ºaptea Dumnezeu s-a odihnit.
40) Tãgãduirea de cãtre necredincioºi a Învierii, a unicitãþii lui Allah ºi a

Profetului.
41) Adicã în timpul  tuturor rugãciunilor din cursul zilei.
42) Îngerul Israfil care va sufla în trâmbiþã a doua oarã, pentru a-i chema pe

oameni sã iasã din morminte ºi sã se adune pentru judecatã.
43) Cel de al doilea sunet al trâmbiþei.
44) La Noi se aflã soarta tuturor.
45) Idolatrii din Mekka.
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36. ªi câte neamuri am nimicit Noi mai înainte de ei(36), care erau ºi
mai puternice decât ei. ªi au purces ei prin þarã, [cãutând]. Oare este
vreo scãpare?(37)

37. Întru aceasta(38) este o îndemnare pentru cel care are inimã sau
ascultã ºi este martor.
38. Am creat Noi cerurile ºi pãmântul ºi ceea ce se aflã între ele în
ºase zile ºi nu Ne-a cuprins pe Noi nici cea mai micã ostenealã!(39)

39. Deci rabdã ceea ce spun ei(40) ºi preamãreºte-L cu laudã pe
Stãpânul tãu, înainte de rãsãritul soarelui ºi înainte de asfinþit;
40. ªi în timpul unei pãrþi din noapte laudã-L pe El!(41) ªi dupã
prosternãri [Rugãciuni]!
41. ªi ascultã în Ziua în care cel care cheamã(42) va chema dintr-un loc
apropiat,
42. În Ziua când vor auzi strigãtul(43) cu adevãrat! Aceasta va fi Ziua
ieºirii [din morminte].
43. Noi dãm viaþã ºi dãm moarte ºi la Noi va fi întoarcerea(44),
44. În Ziua când se va crãpa pãmântul [lãsându-i] pe ei [sã iasã]
grãbiþi! Aceasta este o adunare uºoarã pentru Noi.
45. Noi ºtim bine ce spun ei(45). Tu nu eºti pus siluitor peste ei. ªi
îndeamnã-l prin Coran pe acela care se teme de ameninþarea Mea!
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1) "Cele care risipesc", dupã acest cuvânt care apare în primul verset.
2) Pe vânturile care risipesc praful.
3) Pe norii care poartã apa cea grea.
4) Pe corãbiile care plutesc uºor.
5) Acest mod de a jura ºi de a lua martori este propriu surelor de la începutul

revelaþiei.
6) Adicã rãsplata pentru faptele cele bune ºi cele rele va veni cu certitudine.
7) În legãturã cu Profetul ºi Coranul.
8) De adevãrul limpede, de Coran sau de Profet.
9) De cãtre diavol.
10) Cei care se cãlãuzesc dupã bãnuieli ºi nu iau în seamã dovezile certe.
11) Copleºiþi de ignoranþã ºi nepãsãtori.
12) Îl întreabã pe Profet când va fi Ziua Judecãþii ºi rãsplãþii.
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51    SURAT ADH-DHARIYAT(1)

(Mekkanã [67]; 60 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe cele care risipesc, împrãºtiind(2)

2. ªi pe cele care poartã povarã(3)

3. ªi pe cele care lunecã uºor(4)

4. ªi pe cele care împart dupã poruncã!(5)

5. Ceea ce vi se promite este adevãrat,
6. Iar rãsplata este hotãrâtã!(6)

7. Pe cerul cel bine întocmit!
8. Voi vã aflaþi în vorbã învrãjbitã(7),
9. Prin care este þinut departe de el(8) cel care a fost îndepãrtat(9).
10. Sã fie blestemaþi mincinoºii(10)

11. Care stau nepãsãtori într-un potop!(11)

12. Ei întreabã: "Când va fi Ziua Judecãþii?"(12)

13. În Ziua aceea, ei vor fi încercaþi prin Foc!
14. "Gustaþi încercarea voastrã! Aceasta este ceea ce voi aþi cãutat sã
grãbiþi!"
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13) Ei au stat de veghe cea mai mare parte din noapte, în rugãciuni.
14) Pentru pãcatele lor.
15) Dovezi ale atotputerniciei ºi unicitãþii lui Allah.
16) În ploaia care coboarã din cer.
17) Pedeapsa care vi se fãgãduieºte (vouã mekkanilor).
18) Cele menþionate despre semne ºi despre înzestrare.
19) Îngerii care au venit la el cu înfãþiºarea de oameni.
20) Acesta avea sã fie Isaac.
21) O bãtrânã stearpã ca mine poate sã aducã pe lume vreun copil?
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15. Cei ce se tem [de Allah] vor fi în grãdini ºi [printre] izvoare,
16.  Primind ceea ce le dãruieºte Domnul lor; înainte de aceasta ei
doarã au fost de bine fãcãtori;
17. Ei nu dormeau decât puþin în timpul nopþii(13),
18. Iar înainte de ivirea zorilor ei se rugau de iertare(14)

19. ªi în averea lor se afla un drept pentru cerºetor ºi pentru cel
nevoiaº.
20. Pe pãmânt se aflã semne(15) pentru cei care cred cu putere,
21. Ca ºi în voi înºivã. Voi nu vedeþi?
22. ªi în cer(16) se aflã înzestrarea voastrã ºi ceea ce vi se fãgã-
duieºte(17).
23. Pe Stãpânul cerului ºi al pãmântului! Aceasta(18) este la fel de
adevãrat precum aceea cã voi puteþi vorbi!
24. Oare nu a ajuns la tine istoria despre oaspeþii cei cinstiþi ai lui
Avraam?(19)

25. Când au intrat la el ºi au zis "Pace!", iar el le-a zis lor "Pace, oa-
meni necunoscuþi!"
26. Apoi s-a dus el pe furiº la familia lui ºi a adus un viþel gras.
27. ªi l-a apropiat de ei, zicând: "Voi nu mâncaþi?"
28. ªi l-a cuprins pe el frica, însã ei i-au zis: "Nu te teme!" ªi i-au
vestit lui [naºterea] unui fecior înþelept(20).
29. S-a apropiat muierea lui, vãicãrindu-se, lovindu-ºi obrajii ºi a zis:
"[Eu sunt] o babã stearpã..."(21)
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22) Avraam.
23) La neamul lui Lot.
24) Din cetate.
25) Familia lui Lot.
26) Am lãsat în cetate un semn cã locuitorii ei au fost nimiciþi.
27) Am fãcut un semn ºi din povestea lui Moise.
28) Am fãcut un semn ºi din nimicirea neamului 'Ad.
29) Fãrã ploaie, pustiitor.
30) Am fãcut semn ºi din pedeapsa care a lovit neamul Thamud.
31) Dupã ce au junghiat cãmila.
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30. Dar ei au zis: "Aºa a grãit Domnul tãu ºi El este Înþelept [ºi]
Atoateºtiutor [Al-Hakim, Al-'Alim]".
31. A zis(22): "ªi ce v-a adus pe voi, trimiºilor?"
32. Au rãspuns ei: "Noi am fost trimiºi la un neam de nelegiuiþi(23),
33. Ca sã aruncãm asupra lor pietre de lut,
34. Însemnate de Domnul tãu pentru nelegiuiþi!"
35. ªi i-am scos Noi din ea(24) pe  aceia care erau credincioºi,
36. Dar nu am gãsit printre ei decât o singurã casã de supuºi(25),
37. ªi am lãsat Noi în ea(26) un semn pentru aceia care se tem de
chinul cel dureros.
38. [ªi a fost un semn] ºi în Moise(27), când l-am trimis Noi cu o dovadã
limpede la Faraon.
39. Însã [acesta] s-a întors cu cãpeteniile sale ºi a zis: "Un vrãjitor sau
un nebun!"
40. ªi l-am apucat Noi împreunã cu oºtenii lui ºi l-am aruncat în
mare, cãci a fost el vinovat.
41. [ªi a fost un semn] ºi în ’Ad(28), când am trimis la ei vântul nerod-
nic(29),
42. Care nu a lãsat nici un lucru peste care s-a abãtut, fãrã sã nu-l fi
fãcut asemenea pulberii.
43. ªi în Thamud(30) când li s-a zis lor(31): "Bucuraþi-vã voi pânã la o
vreme!"



680

32) Orice pedeapsã care nimiceºte venind pe neaºteptate.
33) La el, cãci i-a lovit în timpul zilei.
34) Am fãcut un semn ºi din neamul lui Noe, pe care l-am nimicit.
35) Fugiþi de pedeapsa Lui la îndurarea Lui, prin credinþa în El ºi urmarea

poruncii Sale.
36) Oare au moºtenit unii de la alþii aceste vorbe?
37) Fãrã sã te cerþi cu ei ºi fãrã sã le rãspunzi prin rãu.
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44. ªi s-au împotrivit ei cu îndârjire poruncii Domnului lor ºi i-a lovit
pe ei trãsnetul(32), pe când ei priveau(33).
45. ªi n-au mai fost ei în stare sã se ridice ºi nu au fost de nimeni
ajutaþi.
46. ªi în neamul lui Noe(34), mai înainte, cãci ºi ei au fost un neam de
spurcaþi.
47. Iar cerul l-am înãlþat cu puterea Noastrã ºi Noi îl lãrgim.
48. Iar pãmântul l-am întins ºi ce frumos l-am netezit!
49. ªi din fiecare lucru Noi am creat perechi. Poate cã voi vã veþi
lãsa îndemnaþi!
50. Deci fugiþi voi la Allah!(35) Eu sunt pentru voi prevenitor limpede
din partea Lui.
51. ªi nu aºezaþi lângã Allah un alt dumnezeu! Eu sunt pentru voi
prevenitor limpede  din partea Lui.
52. Tot astfel nu a venit la cei de dinainte de ei nici un trimis fãrã ca
ei sã nu zicã: "Este un vrãjitor sau un nebun!"
53. Oare ºi-au lãsat ei aceastã moºtenire unii altora?(36) Ba ei sunt
mai degrabã un neam de ticãloºi.
54. Deci întoarce-te de la ei(37) ºi nu vei fi tu osândit!
55. ªi îndeamnã, cãci îndemnarea le este spre folos dreptcredin-
cioºilor!
56. Eu nu i-am creat pe djinni ºi oameni decât pentru ca ei sã Mã
adore.
57. Eu nu voiesc de la ei întreþinere ºi nici nu voiesc ca ei sã Mã
hrãneascã pe Mine.
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58. Ci Allah este Întreþinãtorul [Ar-Razzaq], Stãpânul puterii, Cel Sta-
tornic [Al-Matin].
59. Aceia care sunt nedrepþi(38) au o parte [de pedeapsã] asemã-
nãtoare cu partea tovarãºilor lor. ªi sã nu-Mi cearã ei sã Mã grãbesc!
60. ªi vai celor care nu cred în Ziua lor(39), cu care sunt amenin-
þaþi!(40)

51 • SURAT ADH-DHARIYAT

38) Necredincioºii de la Mekka.
39) În Ziua Învierii.
40) În care Allah îi ameninþã cã îi va pedepsi.
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1) Muntele din Sinai, lângã care Allah i-a vorbit lui Moise. Sura poartã acest
nume dupã muntele respectiv, care este pomenit în primul verset.

2) Dupã o altã interpretare, ar fi vorba de Al-Kaaba.
3) Care îºi bat joc de versetele lui Allah ºi semnele Sale.
4) Aºa cum aþi vãzut în lumea pãmânteascã?
5) În viaþa pãmânteascã.
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52    SURAT AT-TUR(1)

(Mekkanã [96]; 49 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe At-Tur!
2. ªi pe Cartea scrisã
3. Pe un pergament întins!
4. ªi pe Casa cea locuitã(2)

5. ªi pe bolta cea înaltã!
6. ªi pe marea cea aprinsã!
7. Osânda Domnului tãu va veni!
8. Nimeni nu o va putea împiedica,
9. În Ziua în care cerul se va învolbura într-un vârtej
10. ªi munþii se vor urni din loc.
11. Vai în Ziua aceea pentru cei care învinuiesc de minciunã
12. ªi care se joacã cu vorbe uºoare!(3)

13. În Ziua aceea vor fi ei împinºi în Gheena, cu neîndurare:
14. "Acesta este Focul pe care voi l-aþi luat drept minciunã.
15. Oare aceasta este vrãjitorie sau voi nu vedeþi?(4)

16. Ardeþi în el ºi rãbdaþi sau nu rãbdaþi, cãci e totuna pentru voi;
cãci voi veþi fi rãsplãtiþi pentru ceea ce faceþi!"
17. Iar cei cuvioºi vor fi în Grãdini ºi la plãcere,
18. Bucurându-se de ceea ce le-a dat Domnul lor. ªi Domnul lor îi va
apãra de pedeapsa Iadului.
19. [ªi li se va zice]: "Mâncaþi ºi beþi în pace pentru ceea ce aþi fãcut(5),
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6) În grãdinile Paradisului.
7) Rãsplata pentru faptele sãvârºite de ei.
8) Fiecare va fi pedepsit dupã faptele pe care le-a sãvârºit.
9) Vor trece cupele pline de vin de la unul la altul.
10) Pedeapsa Focului.
11) L-am adorat.
12) Transmiþând, o, Muhammed, celor la care ai fost trimis.
13) Care pretinde cã ar ºti necunoscutul.
14) Pânã ce va veni hotãrârea lui Allah ºi pedeapsa Lui.
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20. Întinºi pe paturi rânduite!” ªi Noi le vom da ca soaþe hurii cu ochii
mari.
21. Aceia care cred ºi pe care scoborâtorii lor îi urmeazã în credinþã,
pe aceia îi vom face sã fie laolaltã cu scoborâtorii lor(6) ºi nu le vom
micºora întru nimic faptele lor(7). Fiecare om va fi rãspunzãtor pentru
ceea ce a agonisit(8).
22. ªi le vom dãrui lor spre întreþinere fructe ºi carne, dupã cum vor
pofti.
23. ªi acolo îºi vor întinde ei o cupã(9) unul altuia, în care nu este
greºealã ºi nici pãcat.
24. ªi se vor plimba printre ei pentru a-i servi feciori ca niºte
mãrgãritare bine pãstrate.
25. Iar ei se vor întoarce unul cãtre altul, întrebându-se.
26. ªi vor zice: "Înainte, noi am trãit în mijlocul neamului nostru,
temãtori,
27. Însã Allah S-a îndurat de noi ºi ne-a apãrat de chinul vântului
fierbinte(10),
28. Pentru cã noi L-am chemat(11) ºi mai înainte, cãci El este Cel
Milostiv, Îndurãtor [Al-Barr, Ar-Rahim]".
29. Deci îndeamnã(12), cãci, prin îndurarea Domnului tãu, tu nu eºti
un ghicitor(13) ºi nici un nebun!
30. Sau spun ei: "[Acesta este] un poet! Noi aºteptãm [sã-l loveascã]
pe el soarta ameninþãtoare".
31. Spune: "Aºteptaþi, dar voi fi ºi eu împreunã cu voi printre cei
care aºteaptã!"(14)

32. Oare, le poruncesc minþile lor aceasta? Ba ei sunt un neam de
îndãrãtnici!
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15) Dacã au ei dreptate în ceea ce pretind.
16) Referire la pretenþia necredincioºilor cã îngerii ar fi fiicele lui Allah.
17) În schimbul mesajului pe care li-l transmiþi?
18) Acesta este rãspunsul dat politeiºtilor din Qurayº care cereau grãbirea pe-

depsei ºi minuni.
19) În afarã de pedeapsa din Ziua Învierii.
20) Din somn ºi la orice ridicare pentru a pleca.
21) Stingerea luminii lor, la ivirea dimineþii.
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33. Sau zic ei: "El l-a nãscocit!" Ba nu, dar ei nu vor sã creadã.
34. Sã aducã ei o poveste asemenea lui dacã grãiesc ei adevãr!(15)

35. Oare au fost ei creaþi de nimeni sau ei sunt creatorii?
36. Sau au creat ei cerurile ºi pãmântul? Nu, ei nu cred cu
convingere!
37. Sau sunt ei comorile Domnului tãu? Sau sunt ei stãpâni?
38. Sau au ei o scarã de pe care ascultã? Sã vinã cei care ascultã
dintre ei cu o dovadã limpede!
39. Sau are El copile(16), iar voi aveþi fii?
40. Sau le ceri tu o rãsplatã(17), încât ei sunt împovãraþi de grea
datorie?
41. Sau ºtiu ei Necunoscutul pentru ca sã-l pomeneascã în scris?
42. Sau cautã ei un vicleºug? Însã cei care nu cred sunt victime ale
propriului lor vicleºug.
43. Sau au ei un alt dumnezeu decât Allah? Allah Preaslãvitul este
mai presus de ceea ce Îi asociazã Lui!
44. ªi dacã vãd ei bucãþi de cer cãzând, atunci zic: "[Aceºtia sunt] nori
îngrãmãdiþi"(18).
45. Lasã-i pe ei, pânã ce vor întâlni Ziua lor, când ei vor fi trãsniþi,
46. Ziua în care vicleºugul lor nu le va fi de nici un folos ºi în care nu
vor fi  ei ajutaþi!
47. Cei care au fost nedrepþi vor avea parte de un chin, pe lângã
aceasta(19), dar cei mai mulþi dintre ei nu ºtiu.
48. Aºteaptã cu rãbdare judecata Domnului tãu, cãci tu eºti sub ochii
Noºtri! ªi laudã mãrirea Domnului tãu, când te scoli(20),
49. ªi laudã-L pe El ºi o vreme din noapte, ca ºi la asfinþitul stelelor!(21)
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1) "Steaua" - nume primit dupã acest cuvânt din primul verset.
2) Muhammed. Primele versete din aceastã surã se referã la cãlãtoria nocturnã

('isra') a Profetului Muhammed ºi se adreseazã neamului Qurayº.
3) În acest Coran.
4) De cãtre Allah.
5) Pe arhanghelul Gavriil.
6) Îngereascã.
7) A cerului.
8) Îngerul Gavriil a coborât mai jos, apropiindu-se de Profet.
9) Sau distanþa de douã arcuri, adicã de doi coþi, dupã o altã interpretare meta-

forã folositã pentru a indica distanþa foarte micã dintre douã locuri.
10) Ce i-a transmis Allah îngerului.
11) De faptul cã l-a vãzut pe înger?
12) A îngerului.
13) În traducere, „lotusul sau jujubierul de la capãt” un pom din al ºaptelea cer.
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53    SURAT AN-NAJM(1)

(Mekkanã [23]; 62 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe steaua care apune!
2. Tovarãºul vostru(2) nu este rãtãcit, nici nu este pe un drum greºit!
3. Nu rosteºte nimic dupã pofta lui!(3)

4. El [Coranul] nu este decât o revelaþie trimisã(4).
5. L-a învãþat pe el cel cu puteri deosebite(5),
6. Stãpânul înþelepciunii care i s-a arãtat cu înfãþiºarea sa adevãratã(6),
7. Când se afla în zarea cea mai înaltã(7).
8. Apoi s-a apropiat ºi a coborât mai jos(8),
9. Încât s-a aflat la douã bãtãi de arc(9) sau chiar mai aproape.
10. ªi i-a revelat Robului Sãu ceea ce i-a fost revelat(10).
11. Inima nu a minþit în ceea ce a vãzut.
12. Oare vã îndoiþi de ceea ce a vãzut?(11)

13. L-a mai vãzut el la o altã coborâre(12),
14. La Sidrat al-Muntaha(13),
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14) În care erau adãpostite sufletele celor apropiaþi.
15) Sau jujubierul.
16) Cei vine la acest lotus din marile porunci divine cum ar fi scrierea destinelor,

creaþia ºi toate ce se întâmplã în ceruri ºi pe pãmânt.
17) Referire probabil la apariþia arhanghelului Gavriil cu înfãþiºarea sa ade-

vãratã.
18) Spune-Mi!
19) Cei trei idoli erau adoraþi, primul la At-Ta'if, al doilea la Nakhla, iar al trei-

lea la Sayf al Bahr, pe litoralul Mãrii Roºii, cam în dreptul oraºului Medina! Dar cele
trei zeitãþi erau venerate ºi la sanctuarul de la Mekka, anterior apariþiei Islamului.

20) Nu are ce pofteºte!
21) Nu poate înlocui Adevãrul.
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15. Lângã care se aflã grãdina Adãpostului(14),
16. Când îi vine lotusului(15) ce-i vine(16).
17. Privirea nu s-a abãtut ºi nici nu a trecut mai departe.
18. El a vãzut unele din semnele cele mai mari ale Domnului sãu(17).
19. Aþi vãzut voi(18) pe Al-Lat ºi pe Al-'Uzza
20. ªi pe alta, pe Manat(19), cea de a treia?
21. Oare voi aveþi bãiat ºi El are copilã?
22. Aceasta este, aºadar, o împãrþire nedreaptã!
23. Ele nu sunt decât niºte nume pe care le-aþi dat voi ºi pãrinþii
voºtri. Allah nu a trimis asupra lor nici o putere. Ei nu urmeazã decât
bãnuiala ºi ceea ce poftesc sufletele, în vreme ce de la Domnul lor
le-a venit cãlãuzirea.
24. Oare are omul ceea ce pofteºte?(20)

25. Dar ale lui Allah sunt Viaþa de Apoi ºi viaþa cea dintâi.
26. ªi câþi îngeri sunt în ceruri ºi mijlocirea lor nu foloseºte întru
nimic, decât dupã ce Allah îngãduie cui voieºte El ºi cui Îi place!
27. Cei care nu cred în Viaþa de Apoi îi cheamã pe îngeri cu nume de
muieri.
28. Însã ei nu au ºtiinþã despre aceasta. Ei nu urmeazã decât
bãnuiala, însã bãnuiala nu este de nici un folos faþã de Adevãr(21).
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22) Ei nu ºtiu mai mult decât lumea pãmânteascã.
23) Cu cea mai bunã rãsplatã, care este Paradisul.
24) Referire la crearea lui Adam.
25) S-a relatat cã Al-Walid ben al-Mughira, care stãtea cu Profetul - Allah sã-l

binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi asculta sfaturile sale ºi cã inima lui a fost
miºcatã de ceea ce a auzit, încât a fost pe punctul sã se converteascã la Islam. Dar
un bãrbat dintre politeiºti l-a dojenit pe el, zicându-i: Îi pãrãseºti pe pãrinþii tãi ºi îi
socoteºti pe ei rãtãciþi ºi ai pretenþia cã ei se aflã în Foc? Al-Walid i-a rãspuns
atunci: Mi-a fost teamã de pedeapsa lui Allah! Atunci bãrbatul acela i-a promis cã va
suporta în locul lui pedeapsa lui Allah, dacã îi va da ceva bani ºi se va întoarce la
politeism. Al-Walid i-a dat o parte din bani, dar dupã aceea a devenit zgârcit ºi nu i-
a mai dat restul. Atunci, Allah a revelat acest verset ºi urmãtorul.

26) Necunoscutul?
27) Fiecare suflet va purta pãcatele sale ºi va rãspunde pentru ele.
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29. Aºadar, îndepãrteazã-te de acela care se întoarce de la în-
demnarea Noastrã ºi care nu voieºte decât viaþa pãmânteascã!
30. Aceasta este ºtiinþa la care ajung ei(22). Însã Domnul tãu îi ºtie
mai bine pe aceia care rãtãcesc de la calea Sa ºi El îi ºtie mai bine pe
aceia care sunt drept cãlãuziþi.
31. Ale lui Allah sunt cele din ceruri ºi cele de pre pãmânt, pentru ca
sã-i rãsplãteascã pe cei care au sãvârºit rãu dupã ceea ce au fãcut ºi
sã-i rãsplãteascã pe cei care au împlinit bine cu cea mai bunã(23).
32. Aceia care se feresc de pãcatele mari ºi de faptele cele
ruºinoase, afarã de micile greºeli, [sã ºtie cã] Domnul tãu este darnic la
iertare. El vã cunoaºte cel mai bine, fiindcã El v-a creat pe voi din
pãmânt(24), precum ºi atunci când aþi fost plãmãdiþi în pântecele
mamelor voastre. Aºadar, nu vã lãudaþi cu curãþenia sufletelor voastre,
fiindcã El îi ºtie mai bine pe cei care sunt cu teamã [de El]!
33. Îl vezi pe acela care se întoarce(25)

34. ªi dã cu zgârcenie, iar apoi nu mai dã deloc?
35. Oare are el ºtiinþa Necunoscutului ºi poate el vedea?(26)

36. Sau oare i s-a vestit lui ce se aflã în foile lui Moise
37. ªi ale lui Avraam, care ºi-a þinut cu credinþã [fãgãduinþa lui de a
transmite]
38. Cã nici un suflet nu va purta povara altuia(27)
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28) Va fi rãsplãtit numai pentru faptele sale.
29) În Ziua Judecãþii.
30) În Ziua de Apoi, pentru rãsplatã.
31) Pe cine voieºte El, sau îi face sã se bucure pe oaspeþii Paradisului ºi îi face

sã fie triºti pe oaspeþii Infernului.
32) Readucerea la viaþã, dupã moarte.
33) Pe  cine voieºte El.
34) Probabil astrul Sirius, care era adorat de unii pãgâni (tribul Khuza'a) în

perioada preislamicã (Al-Jahiliyya).
35) Neamul profetului Hud.
36) Neamul profetului Salih.
37) Cetãþile neamului lui Lot, pe care le-a rãsturnat, nimicindu-le.
38) Le-a lovit pe ele cu pedeapsa cunoscutã.
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39. ªi cã omul nu va dobândi decât [rodul] celor pe care le-a
agonisit(28)

40. ªi cã agoniseala lui se va vedea(29),
41. Iar apoi va primi pentru ea rãsplata cuvenitã?
42. ªi cã la Domnul tãu este întoarcerea(30),
43. ªi cã El face sã râdã ºi face sã plângã(31),
44. ªi cã El dã moartea ºi El dã viaþa
45. ªi cã El i-a creat pe cei doi soþi - bãrbãtuºul ºi femeiuºa -,
46. Dintr-o picãturã, când ea este vãrsatã?
47. ªi cã a Lui este ºi cealaltã creaþie(32)

48. ªi cã El îmbogãþeºte ºi îndestuleazã?(33)

49. ªi cã El este stãpânul stelei aº-ªi'ra(34)

50. ªi cã El a fãcut sã piarã ’Ad(35) cel vechi
51. ªi Thamud(36) ºi nu a lãsat sã rãmânã nimic,
52. Ca ºi neamul lui Noe, mai înainte, fiindcã ei erau mai nelegiuiþi ºi
mai crânceni,
53. ªi cetãþile [rãsturnate] le-a nimicit(37)

54. ªi le-a acoperit cu ceea ce le-a acoperit?(38)

55. ªi de care dintre binefacerile Domnului tãu te îndoieºti?
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56. Acesta este un prevenitor(39) dintre prevenitorii cei vechi.
57. Se apropie cea care este aproape,
58. Nimeni, afarã de Allah, nu o poate da la ivealã(40).
59. Oare vã miraþi voi de aceastã recitare(41)

60. ªi râdeþi ºi nu plângeþi?(42)

61. ªi staþi voi nepãsãtori ºi semeþi?
62. Prosternaþi-vã înaintea lui Allah ºi adoraþi-L!(43)
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39) Coranul sau Profetul Muhammed.
40) Nu poate ºti termenul ei.
41) De Coran.
42) Râdeþi, luându-l în bãtaie de joc, în loc sã plângeþi de teama ameninþãrilor

fãcute împotriva pãcãtoºilor?
43) Prosternaþi-vã numai înaintea Lui ºi adoraþi-L numai pe El! La sfârºitul aces-

tui verset se recomandã prosternarea.
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1) "Luna", numitã astfel dupã acest cuvânt care apare în versetul 1.
2) Ceasul Judecãþii de Apoi.
3) Când qurayºiþii i-au cerut Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi

sã-l miluiascã! - sã le arate lor o minune ºi el a despicat Luna în douã jumãtãþi,
încât au vãzut-o astfel toþi oamenii din Mekka.

4) O minune.
5) Dupã ce le vin semnele lui Allah.
6) Are un scop la care ajunge ºi apoi se stabilizeazã.
7) Judecata cu rãsplata ºi pedepsele.
8) Din cauza umilinþei.
9) Alergând cu gâturile întinse.
10) M-a învins neamul meu care se îndârjeºte sã rãmânã nesupus! Rãzbunã-mã,

trimiþând o pedeapsã asupra lor!
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54    SURAT AL-QAMAR(1)

(Mekkanã [37]; 55 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Ceasul(2) s-a apropiat ºi Luna s-a despicat.(3)

2. Însã când vãd un semn(4), ei se îndepãrteazã ºi zic: "[Aceasta este] o
vrãjitorie neîntreruptã!"
3. Ei învinuiesc de minciunã(5) ºi urmeazã poftelor lor ºi tot lucrul este
hotãrât(6).
4. Le-au venit lor ºtiri destule în care se aflã oprire [de la necredinþã].
5. [Aceasta este] o înþelepciune deplinã, însã prevenitorii nu sunt de
nici un folos [pentru cei  care nu vor sã priceapã].
6. Deci întoarce-te de la ei! [ªi aminteºte-le de] Ziua când chemãtorul
va chema la un lucru înspãimântãtor!(7)

7. Atunci când vor ieºi ei din gropi, cu ochii plecaþi(8), de parcã ar fi
niºte lãcuste risipite,
8. Alergând(9) spre chemãtor, necredincioºii vor zice: "Aceasta este o
Zi grea!"
9. Înainte de ei, au þinut de minciunã neamul lui Noe ºi ei l-au socotit
mincinos pe robul Nostru ºi au zis: "[El este] un nebun!" ªi el a fost
ocãrât [de necredincioºi].
10. ªi L-a chemat pe Stãpânul sãu, [zicând]: "Eu sunt învins! Fã sã fie
biruitoare [cauza Ta]!"(10)
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11) S-a întâlnit apa ce curgea din cer cu cea care þâºnea din pãmânt, dupã
porunca lui Allah.

12) Sub grija lui Allah.
13) Noe.
14) Povestea lui Noe.
15) Pentru a fi înþeles, pentru a fi recitat sau pentru a fi þinut minte.
16) L-au socotit mincinos pe profetul lor Hud.
17) Care nu s-a sfârºit pânã când ei nu au fost nimiciþi.
18) Cele despre care i-a prevenit profetul lor Salih.
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11. ªi am deschis Noi porþile cerului pentru o apã ce a curs potop
12. ªi am fãcut sã þâºneascã izvoare din pãmânt ºi astfel s-a întâlnit
apa, dupã o poruncã ce a fost hotãrâtã(11).
13. ªi Noi l-am dus [pe Noe pe corabia] cea duratã din scânduri ºi
cuie,
14. Care plutea sub ochii Noºtri(12), [drept] rãsplatã pentru cel ce a
fost tãgãduit(13).
15. ªi am lãsat-o Noi(14) ca un semn [de prevenire]. Dar oare se aflã
cine sã ia aminte?
16. ªi cum a fost chinul Meu ºi prevenirile Mele?
17. Noi am fãcut Coranul uºor(15), pentru îndemnare, dar oare se
aflã cine sã ia aminte?
18. A învinuit de minciunã ºi ’Ad(16). ªi cum a fost pedeapsa Mea ºi
prevenirile Mele?!
19. Noi am trimis asupra lor un vânt puternic ºi rece, într-o zi
nefericitã, fãrã sfârºit(17),
20. Care i-a smuls pe oameni, de parcã ar fi fost niºte trunchiuri de
palmieri dezrãdãcinaþi.
21. ªi cum a fost chinul Meu ºi prevenirile Mele?!
22. Noi am fãcut Coranul uºor, pentru îndemnare, dar oare este
cineva care sã cugete?
23. A socotit ºi Thamud mincinoase prevenirile(18).
24. ªi au zis ei: "Oare sã urmãm un singur om dintre noi? Atunci noi
am fi în rãtãcire ºi în smintealã!
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25. Oare sã-i fi fost îndemnarea(19) trimisã lui, dintre noi [toþi]? Ba el
este un mincinos plin de semeþie!"(20)

26. Mâine(21) vor afla ei cine este mincinosul plin de semeþie!
27. Noi le vom trimite cãmila pentru încercare(22). Deci vegheazã-i(23)

ºi fii cu rãbdare!(24)

28. ªi vesteºte-le cã apa(25) va fi împãrþitã între ei [ºi cãmilã]! Fiecare
va bea când va veni rândul sãu.
29. Însã ei l-au chemat pe tovarãºul lor ºi el a luat [sabia sa] ºi a
ologit-o(26).
30. ªi cum a fost chinul Meu ºi prevenirile Mele?!
31. Am trimis asupra lor un singur strigãt ºi ei au devenit asemenea
surcelelor uscate ale pãstorului de la þarcul de vite(27).
32. Noi am fãcut Coranul uºor, pentru îndemnare, dar oare este
cineva care sã ia aminte?
33. A luat ºi neamul lui Lot drept minciunã prevenirile.
34. Noi am trimis asupra lor vijelie cu pietre ºi nu am izbãvit decât
familia lui Lot, înainte de revãrsatul zorilor,
35. Ca îndurare din partea Noastrã. Astfel îl rãsplãtim Noi pe cel
care aduce mulþumire;(28)

36. El(29) i-a prevenit despre pedeapsa Noastrã dar ei s-au îndoit de
prevenirile lui.
37. Ei l-au ademenit în privinþa oaspeþilor(30) sãi, însã Noi le-am luat
vederea lor. “Gustaþi chinul Meu ºi prevenirile Mele!”.

19) Revelaþia sau profeþia.
20) ªi vanitatea îl împinge sã ne cearã sã-l urmãm.
21) În Ziua Învierii sau în Ziua în care vor fi nimiciþi de pedeapsã.
22) Vezi: 7 : 73.
23) ªi aºteaptã!
24) În propovãduirea ta.
25) Din izvorul de unde beau ei ºi unde-ºi adapã vitele.
26) I-a lovit picioarele cu sabia pânã ce a cãzut ºi apoi a înjunghiat-o.
27) Sau ca iarba uscatã pe care stãpânul grajdurilor o dã vitelor sale în timpul

iernii.
28) ªi-I aratã supunere lui Allah.
29) Lot.
30) Îngerii cu înfãþiºarea unor tineri chipeºi.
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31) Care a continuat pânã ce i-a nimicit pe ei.
32) Moise ºi fratele sãu Aaron.
33) Qurayºiþilor.
34) Cei ai neamurilor trecute.
35) Previziunea s-a adeverit în ziua bãtãliei de la Badr.
36) Pentru înviere ºi pentru pedeapsã.
37) Dogoarea ºi durerea sau pedeapsa Infernului.
38) Pentru lucrul care voim sã se întâmple.
39) Neamurile trecute de necredincioºi.
40) De pedeapsa lui Allah.
41) În care nu existã vorbe în deºert ºi pãcat.
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38. ªi dimineaþa devreme i-a lovit pe ei o osândã îndelungã(31).
39. “Deci gustaþi chinul Meu ºi prevenirile Mele!”
40. Noi am fãcut Coranul uºor, pentru îndemnare, dar oare este
cineva care sã ia aminte?
41. ªi s-au dus prevenitorii(32) ºi la clanul lui Faraon,
42. Însã ei au socotit mincinoase toate minunile Noastre ºi i-am
apucat Noi cu pedeapsa Celui Tare, Atotputernic ['Aziz, Muqtader].
43. Oare necredincioºii voºtri(33) sunt mai buni decât aceºtia(34) sau se
aflã în scripturi mântuire pentru voi?
44. Sau zic ei: "Noi suntem o mulþime biruitoare!"
45. Dar mulþimea lor va fi înfrântã ºi ei vor întoarce spatele
[fugind](35).
46. Ba Ceasul este timpul promis lor(36), iar Ceasul va fi mai groaznic
ºi mai amar.
47. Nelegiuiþii se aflã în rãtãcire ºi în smintealã!
48.  În Ziua aceea vor fi târâþi în Foc cu feþele lor în jos [ºi li se va
zice]: "Gustaþi voi atingerea(37) Iadului!"
49. ªi Noi am creat toate lucrurile bine întocmite
50. ªi nu este porunca Noastrã(38) decât un singur [cuvânt care se va
împlini] într-o singurã clipitã.
51. Noi am nimicit cetele [asemãnãtoare cu] voi(39), dar oare este cine
sã ia aminte?
52. ªi tot ceea ce au fãcut se aflã [înscris] în cãrþi,
53. Orice [faptã] - micã sau mare - este înscrisã.
54. Cei care se tem(40) vor fi în grãdini ºi [printre] pâraie,
55. Într-un loc al adevãrului(41), lângã un Stãpânitor Atotputernic.
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1) "Cel Milostiv", epitet al lui Allah, care apare în primul verset.
2) Se lasã supuºi voinþei lui Allah, asemenea celui care se prosterneazã, îndepli-

nind funcþia pentru care au fost create.
3) Adicã dreptate între fãpturile Sale de pe pãmânt.
4) Oameni, djinni ºi alte fãpturi.
5) Referire la crearea lui Adam.
6) Locurile de unde rãsar Soarele ºi Luna sau rãsãritul Soarelui în timpul verii ºi

în timpul iernii.
7) Apa dulce ºi apa sãratã.
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55    SURAT AR-RAHMAN(1)

(Medinitã [97]; 78 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Cel Milostiv [Ar-Rahman]
2. L-a învãþat [pe om] Coranul.
3. El l-a creat pe om
4. ªi l-a învãþat pe el vorbirea limpede.
5. Soarele ºi Luna urmeazã o rânduialã,
6. Iar ierburile ºi arborii se prosterneazã(2).
7. ªi cerul El l-a înãlþat ºi El a stabilit balanþa(3),
8. Pentru ca voi sã nu fiþi nedrepþi la cumpãnire.
9. Daþi greutatea dupã dreptate ºi nu scãdeþi la balanþã!
10. Iar pãmântul l-a fãcut întins pentru vietãþi(4),
11. Pe el sunt fructe ºi palmieri cu ciorchini înveliþi
12. ªi grânele cu paie ºi ierburile mirositoare.
13. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
14. El l-a creat pe om din lut(5), asemenea oalelor.
15. ªi l-a creat pe djinn din foc curat, fãrã fum.
16. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
17. Stãpânul celor douã rãsãrituri(6) ºi Stãpânul celor douã apusuri.
18. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
19. El a slobozit cele douã mãri(7) ca sã se întâlneascã,
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  8) Toþi cei care se aflã pe faþa pãmântului sunt pieritori.
  9) Aici cu sensul de entitatea sa.
10) Dhu al-jalal wa-l-'ikram.
11) Se roagã Lui, pomenindu-I numele.
12) Allah se adreseazã oamenilor ºi djinnilor, îndemnându-i sã fugã, dacã sunt în

stare, de destinul pe care li-l hãrãzeºte ºi de judecata Sa, în afara cerurilor ºi a pã-
mântului. Dar ei nu vor putea sã facã acest lucru decât la porunca Lui, prin voinþa ºi
puterea Lui, ºi oriunde s-ar duce, ei se vor afla sub stãpânirea lui Allah.

13) Aramã topitã ce va fi turnatã peste capetele voastre.
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20. Dar între ele este o stavilã pe care ele nu o pot trece.
21. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
22. Din ele ies mãrgãritare ºi mãrgean.
23. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
24. Ale Lui sunt corãbiile care se înalþã pe mare ca munþii.
25. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
26. Toþi cei care sunt pe pãmânt vor pieri(8),
27. Va rãmâne veºnic [numai] faþa(9) Domnului tãu, Cel plin de Slavã ºi
de Cinste(10).
28. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
29. Îl implorã(11) cei care sunt în ceruri ºi pe pãmânt ºi în fiecare zi El
împlineºte ceva.
30. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
31. În curând ne vom ocupa ºi de judecata voastrã, o, voi douã
poveri!
32. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
33. O, neam al djinnilor ºi al oamenilor! Dacã voi puteþi trece dincolo
de hotarele cerurilor ºi ale pãmântului, treceþi! Dar voi nu veþi putea
trece decât cu ajutorul unei puteri(12)!
34. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
35. Se vor trimite asupra voastrã flãcãri de foc ºi aramã(13) ºi nu veþi
fi voi ajutaþi.
36. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
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14) ªi se va tulbura echilibrul sãu.
15) Nu li se va îngãdui sã-ºi cearã iertare.
16) Dupã tristeþea ºi umilinþa de pe chipurile lor.
17) Pentru judecatã.
18) Interpretãri diferite: o grãdinã pentru oameni ºi o alta pentru djinni; o

grãdinã în interiorul palatului ºi alta în afara lui.
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37. ªi când se va despica cerul(14) ºi va deveni roºu-aprins ca pielea
roºie!
38. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
39. ªi în Ziua aceea nu vor fi întrebaþi despre pãcatele lor(15) nici
oameni ºi nici djinni.
40. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
41. Nelegiuiþii vor fi cunoscuþi dupã semnele lor(16) ºi vor fi ei apucaþi
de smocurile de pãr ºi de picioare.
42. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
43. Acesta este Iadul pe care-l socoteau pãcãtoºii minciunã;
44. Ei se vor plimba într-un du-te-vino între el ºi între o apã clocotitã.
45. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
46. Acela care s-a temut de înfãþiºarea dinaintea Domnului sãu(17) va
avea parte de douã grãdini, -
47. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
48. Amândouã [grãdinile](18) cu ramuri stufoase.
49. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
50. În ele se aflã douã izvoare care curg.
51. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
52. În ele sunt din toate rodurile câte douã soiuri.
53. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
54. [Ei vor sta] întinºi pe aºternuturi cãptuºite cu brocart, iar rodurile
celor douã grãdini vor fi aproape.
55. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
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19) Cu obrajii roºii de sfialã.
20) Fecioare virtuoase, cu chipuri frumoase.
21) În case fãcute din perle.
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56. În ele sunt [hurii] neprihãnite, pe care nu le-au atins înainte de ei
nici oameni, nici djinni.
57. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
58. Ca ºi când ar fi rubine(19) ºi mãrgean.
59. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
60. Oare sã fie rãsplata binelui alta decât tot binele?
61. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
62. ªi afarã de cele douã mai sunt alte douã grãdini.
63. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
64. ªi ele sunt [de culoare] verde-închis.
65. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
66. În ele se aflã douã izvoare ce þâºnesc.
67. Aºadar, pe care  dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
68. În ele se aflã fructe, palmieri ºi rodii
69. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
70. În ele se aflã fecioare virtuoase ºi frumoase(20).
71. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
72. Hurii retrase în corturi(21).
73. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
74. Pe care înainte de ei nu le-au atins nici oameni, nici djinni.
75. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
76. [Ei] vor sta întinºi pe perne verzi ºi pe covoare pline ºi frumoase.
77. Aºadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tãgãduiþi?
78. Binecuvântat fie numele Domnului tãu Cel Plin de Slavã ºi de
Cinste [Dhu al-jalal wa-l-'ikram]!
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1) “Cea care trebuie sã se întâmple”, titlu luat dupã versetul 1. Prin aceastã
expresie, care în limba arabã este, de fapt, doar un singur cuvânt, se are în vedere
Ziua Învierii.

2) Îi va coborî pe pãcãtoºi în Infern ºi îi va  ridica pe dreptcredincioºi în
Paradis.

3) Cei evlavioºi ºi fericiþi care vor primi cãrþile lor în mâna lor dreaptã.
4) Nefericiþii pãcãtoºi care vor primi cãrþile lor în mâna lor stângã.
5) Cei care au fost primii în acceptarea credinþei ºi supunerii faþã de Allah.
6) Cei pe care Allah îi apropie de Sine, înãlþând poziþiile lor.
7) Cei care au acceptat primii credinþa dintre neamurile vechi.
8) Cei care au acceptat primii credinþa dintre musulmani.
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56    SURAT AL-WAQI'A(1)

(Mekkanã [46]; 96 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Când “cea care trebuie sã se întâmple” se va întâmpla,
2. Nimeni nu va mai socoti venirea ei minciunã.
3. Ea va coborî ºi va înãlþa(2).
4. În aceastã Zi pãmântul va fi zguduit ºi clãtinat
5. ªi munþii vor fi sfãrâmaþi în fãrâme
6. ªi se vor preface în pulbere risipitã.
7. Atunci veþi fi voi de trei feluri:
8. Oamenii mâinii drepte - ºi ce sunt oamenii mâinii drepte?(3) -,
9. Oamenii mâinii stângi - ºi ce sunt oamenii mâinii stângi?(4) -,
10. ªi cei ce s-au aflat în frunte se vor afla înainte(5).
11. Aceºtia sunt cei mai apropiaþi(6),
12. În Grãdinile plãcerilor;
13. O ceatã dintre primii(7)

14. ªi puþini dintre ceilalþi(8),
15. [Ei se vor afla] pe paturi împletite,
16. Întinºi pe ele faþã în faþã.
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9) Pentru a-i sluji.
10) Care nu se vor schimba ºi nu vor îmbãtrâni niciodatã.
11) Din care curge vin.
12) Cum se întâmplã în cazul consumãrii vinului în aceastã lume.
13) Asemenea perlelor strãlucitoare scoase din scoici, pe care nu le-au atins

încã mâinile.
14) Faptele bune pe care le-au împlinit.
15) Cuvânt de salut.
16) Bananieri cu fructele rânduite în ciorchini.
17) Permanentã, care nu se micºoreazã niciodatã.
18) Care curge fãrã întrerupere.
19) Pe hurii.
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17. ªi se vor plimba printre ei(9) feciori veºnic tineri(10),
18. Cu potire, cu ulcioare ºi cu un pahar de la un izvor(11),
19. Nu vor avea dureri de cap de la ele ºi nici nu vor fi ameþiþi(12).
20. ªi vor gãsi fructe dintre cele pe care ºi le aleg
21. ªi carne de pasãre pe care o poftesc
22. ªi hurii cu ochii mari,
23. Asemenea mãrgãritarelor ascunse(13),
24. Drept rãsplatã pentru ceea ce au împlinit(14)

25. ªi nu vor auzi în ele nici vorbe deºarte, nici învinuiri de pãcat,
26. Ci numai cuvântul “Pace! Pace!”(15)

27. ªi oamenii mâinii drepte - ce sunt oamenii mâinii drepte?
28. [Ei se vor afla printre] jujubierii fãrã spini
29. ªi bananierii cu ciorchini rânduiþi(16)

30. Sub umbrã întinsã(17)

31. ªi lângã apa care curge(18)

32. ªi roduri multe,
33. Fãrã întrerupere ºi fãrã opreliºte,
34. ªi paturi ridicate.
35. Noi le-am creat pe ele(19) desãvârºite
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20) Dintre cei care au crezut primii dintre neamurile trecute.
21) Dintre cei care au venit dupã ei, adicã dintre musulmani.
22) Cufundaþi în plãceri.
23) Politeismul.
24) Vor fi readuºi la viaþã?
25) Ziua Învierii.
26) Pomul din Infern, asemãnãtor cu unul din pomii din deºert care fac cele mai

amare ºi cele mai urâte fructe.
27) Din fructele lui.
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36. ªi le-am fãcut pe ele neprihãnite,
37. Mlãdioase ºi toate de o vârstã,
38. Pentru oamenii mâinii drepte:
39. O ceatã numeroasã dintre primii(20)

40. ªi o ceatã numeroasã dintre ultimii(21).
41. Iar oamenii mâinii stângi - ce sunt oamenii mâinii stângi?
42. [Ei se vor afla în mijlocul] vântului arzãtor ºi apei clocotite,
43. La o umbrã de fum negru,
44. Nici rãcoros, nici plãcut.
45. Ei au fost înainte de aceasta în îndestulare(22).
46. ªi au stãruit în pãcatul cel mare(23),
47. Zicând: “Oare dupã ce am murit ºi ne-am fãcut þãrânã ºi
oseminte, vom mai putea fi noi readuºi la viaþã?
48. ªi la fel ºi strãmoºii noºtri?”(24)

49. Spune: “Atât cei dintâi, cât ºi cei de pe urmã
50. Vor fi adunaþi la termenul unei Zile cunoscute!”(25)

51. Apoi, voi cei care sunteþi rãtãciþi ºi tãgãduiþi
52. Veþi mânca dintr-un pom de zaqqum(26)

53. ªi vã veþi umple burþile din el(27)

54. ªi veþi bea, pe deasupra, apã clocotitã;
55. Veþi bea aºa cum beau cãmilele însetate.
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28) Rãsplata lor.
29) Cuvintele sunt adresate neamului Qurayº ºi celor care tãgãduiesc Învierea.
30) Lichidul seminal pe care-l ejaculaþi în uter.
31) Pe om din acest lichid.
32) Nu putem fi împiedicaþi.
33) Prin nimicirea voastrã.
34) Într-un chip foarte urât.
35) Dupã ce aþi fost nimic.
36) Am face sã se usuce recoltele înainte de coacere ºi sã se transforme în paie

fãrâmiþate.
37) Apa dulce, potabilã.
38) ªi sã nu mai fie bunã nici pentru bãut, nici pentru udarea plantelor.
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56. Acesta este ospãþul lor(28) în Ziua Judecãþii.
57. Noi v-am creat pe voi. De ce nu voiþi sã credeþi?(29)

58. Aþi vãzut voi ce aruncaþi drept sãmânþã?(30)

59. Îl plãsmuiþi voi sau Noi îl plãsmuim?(31)

60. Noi am hotãrât pentru voi moartea ºi Noi nu suntem
împiedicaþi(32)

61. Sã vã înlocuim cu semenii voºtri(33) ºi sã vã mai refacem [în Ziua
de Apoi] într-un chip pe care voi nu-l ºtiþi(34).
62. Voi aþi cunoscut prima creare(35). De ce nu vreþi voi sã luaþi
aminte?
63. Oare vedeþi voi ce semãnaþi?
64. Dar oare voi faceþi sã creascã [ceea ce semãnaþi] sau Noi facem
sã creascã?
65. Dacã am voi Noi, am face aceasta resturi(36), iar voi aþi rãmâne
mirându-vã;
66. “Noi suntem plini de datorii,
67. Ba noi suntem lipsiþi [de cele de trebuinþã]!”
68. Vedeþi voi apa pe care o beþi?(37)

69. Voi aþi fãcut-o sã coboare din nouri sau Noi suntem Cel care o
facem sã coboare?
70. Dacã am voi, am face Noi sã fie ea sãratã(38). De ce, dar, nu
sunteþi voi mulþumitori?
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39) Douã soiuri de arbuºti deºertici din ale cãror crengi, chiar neuscate, arabii
vechi obþineau focul prin frecarea lor.

40) Feritã de orice modificare.
41) Coranul.
42) Tãgãduiþi voi Mesajul lui Allah, în loc sã-I aduceþi mulþumire pentru hrana pe

care v-o dã vouã?
43) Se adreseazã celor aflaþi lângã cel în agonie.
44) Dintre cele trei categorii menþionate în versetele 8-10 din aceastã surã.
45) Cu tot ceea ce doresc sufletele lor.
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71. Vedeþi voi focul pe care-l aprindeþi [prin frecare]?
72. Voi aþi fãcut sã creascã pomul lui(39) sau Noi l-am fãcut sã
creascã?
73. Noi l-am fãcut, ca o pomenire ºi ca un lucru folositor pentru cei
care poposesc în deºert.
74. Deci laudã numele Domnului tãu Cel Mãreþ!
75. ªi nu! Eu jur pe locurile stelelor [de pe bolta cereascã]! -
76. ªi acesta este un jurãmânt mare, dacã voiþi sã ºtiþi!-
77. Cã acesta este un Coran nobil,
78. Într-o Carte bine pãstratã(40),
79. Pe care numai cei curãþiþi o ating.
80. [Acesta este] o revelaþie de la Stãpânul lumilor.
81. Oare acest Mesaj(41) voi îl socotiþi minciunã?
82. ªi faceþi voi din înzestrarea voastrã [un lucru] pe care-l
tãgãduiþi?(42)

83. ªi cum va fi când [sufletul] va ajunge la gât?(43)

84. ªi voi veþi privi în vremea aceea,
85. Fiind Noi mai aproape de el decât voi, însã nu Ne veþi zãri.
86. De ce, dacã voi credeþi cã nu aveþi de dat socotealã,
87. Nu-l duceþi înapoi, dacã voi sunteþi întru adevãr?
88. Dacã [acesta] este dintre cei apropiaþi [de Allah](44),
89. Atunci el va avea odihnã, îndurare ºi Grãdini cu plãceri(45).
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90. Dacã el este dintre oamenii mâinii drepte,
91. Atunci [el va fi primit cu cuvintele] “Pace þie care eºti dintre
oamenii mâinii drepte!”(46)

92. Însã dacã el va fi dintre cei care tãgãduiesc ºi sunt în rãtãcire,
93. Atunci va avea el sãlaº în apa clocotitã
94. ªi în focul Iadului.
95. Acesta(47) este adevãrul adevãrat.
96. Deci laudã numele Domnului tãu Cel Mãreþ!

46) El va fi întâmpinat de cãtre îngeri cu aceste cuvinte.
47) Cele menþionate în legãturã cu cele trei grupuri de oameni.
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1) Sura "Fierului", titlu luat dupã versetul 25.
2) Dintre cele pe care le-a creat, sau aºa cum sunt morþii, seminþele ºi ani-

malele.
3) Cum sunt semãnãturile.
4) Cum sunt ploaia, zãpada, frigul, destinele etc.
5) Cum sunt îngerii, faptele etc.
6) Chestiunile referitoare la fãpturile Sale, pentru a judeca asupra lor.
7) Intenþiilor ascunse în piepturi.
8) Allah.
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57    SURAT AL-HADID(1)

(Medinitã [94]; 29 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Tot ceea ce se aflã în ceruri ºi pre pãmânt Îi aduce laudã lui Allah,
cãci El este Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].
2. A Lui este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului. El dã viaþã ºi dã
moartea ºi El este cu putere peste toate.
3. El este Întâiul ºi Cel de pe urmã, Cel de deasupra tuturor ºi Cel
ascuns ºi El este a toate ºtiutor [Al-Awwal, Al-Aakher,  Az-Zaher, Al-
Baten].
4. El este Cel care a creat cerurile ºi pãmântul în ºase zile ºi pe urmã
s-a aºezat pe Tron. El ºtie ce intrã în pãmânt(2) ºi ce iese din el(3), ce
coboarã din cer(4) ºi ce se înalþã la el(5); El este cu voi, oriunde v-aþi
afla. ªi Allah vede bine ceea ce faceþi.
5. A Lui este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului ºi la Allah se întorc
[toate] lucrurile(6).
6. El face ca noaptea sã intre în zi ºi ca ziua sã intre în noapte ºi El
este ªtiutorul celor dinlãuntrul piepturilor(7).
7. Credeþi în Allah ºi în Trimisul Sãu ºi faceþi milostenie din cele
asupra cãrora El v-a fãcut urmaºi, cãci aceia dintre voi care cred ºi
care fac milostenie vor avea parte de rãsplatã mare!
8. ªi ce aveþi voi cã nu credeþi în Allah, în vreme ce Trimisul vã
cheamã sã credeþi în Domnul vostru? Iar El(8) a fãcut legãmânt cu voi.
Dacã voi vreþi sã credeþi, [credeþi acum]!
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9) Din întunericurile ignoranþei ºi necredinþei la lumina bunei cãlãuziri ºi a
Adevãrului.

10) Cucerirea Mekkãi.
11) Adicã Paradisul.
12) Va cheltui pe calea lui Allah.
13) Vor zice îngerii care-i întâmpinã pe ei.
14) Un zid care va separa Paradisul de Infern.
15) Paradisul.
16) Infernul.
17) Ipocriþii vor striga dupã dreptcredincioºi.
18) Aþi nãdãjduit sã vã cãiþi, însã aþi murit înainte de aceasta.
19) Moartea.
20) ªeitan.
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9. El este Cel care pogoarã asupra robului Sãu semne limpezi, pentru
ca sã vã scoatã pe voi din întunecimi la luminã(9). ªi Allah este Iertãtor,
Îndurãtor [Ra'uf, Rahim] cu voi.
10. ªi ce aveþi voi cã nu dãruiþi pe calea lui Allah, în vreme ce a Lui
este moºtenirea cerurilor ºi a pãmântului? Nu este deopotrivã cel care
dãruieºte dintre voi ºi care luptã înainte de cucerire(10), cãci aceºtia
vor avea o treaptã mai înaltã decât aceia care au dãruit ºi au luptat
dupã aceea. Dar tuturor le fãgãduieºte Allah cea mai bunã
[rãsplatã](11); ºi Allah este bine ºtiutor a ceea ce faceþi.
11. Acela care Îi va da lui Allah un împrumut frumos(12), El i-l va da
înapoi înmulþit ºi va avea parte de rãsplatã generoasã.
12. Într-o zi îi vei vedea pe dreptcredincioºi ºi pe dreptcredincioase
cu lumina alergând în faþa lor ºi în dreapta lor. [ªi li se va zice lor](13):
"Iatã astãzi vestea voastrã cea bunã: Grãdini pe sub care curg pâraie
ºi în care veþi sãlãºlui voi veºnic! Aceasta este izbânda cea mare!"
13. ªi în Ziua aceea, fãþarnicii ºi fãþarnicele le vor zice dreptcredin-
cioºilor: “Aºteptaþi ca sã luãm ºi noi din lumina voastrã!” Dar [li] se va
zice: “Întoarceþi-vã înapoi ºi cãutaþi luminã!” ªi se va ridica între ei un
zid, cu o poartã(14). Înlãuntrul ei se va afla îndurarea(15), iar în afara ei,
împrejur, se va afla chinul(16).
14. ªi vor striga cãtre ei(17): "Oare nu am fost împreunã cu voi?" Vor
zice: "Ba da! Însã voi v-aþi lãsat ispitiþi ºi aþi stat la pândã ºi aþi stat la
îndoialã ºi v-au amãgit nãdejdile(18), pânã ce a venit porunca lui
Allah(19). ªi amãgitorul(20) v-a înºelat pe voi cu privire la Allah.
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21) Coranului.
22) Evreii ºi creºtinii.
23) Pe calea lui Allah.
24) Paradisul.
25) Aparenþã frumoasã.
26) Pentru cei care nu I-au arãtat supunere lui Allah.
27) Pentru aceia care I-au arãtat lui Allah supunere.
28) Iertarea ºi Paradisul.
29) Tablele pãstrate.
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15. ªi astãzi nu se mai primeºte rãscumpãrare nici de la voi, nici de
la aceia care au tãgãduit. Sãlaºul vostru va fi Focul. El va fi locul ce vi
se cuvine vouã. ªi ce rea soartã [este aceasta]!"
16. Oare nu a sosit vremea pentru aceia care cred, ca inimile lor sã
fie smerite la pomenirea lui Allah ºi înaintea Adevãrului(21) care a fost
trimis ºi ca ei sã nu fie ca aceia cãrora li s-a dãruit Cartea mai
înainte(22) ºi li s-a lãsat lor timp îndelung, însã inimile lor au rãmas
împietrite ºi mulþi dintre ei sunt nelegiuiþi?
17. Sã ºtiþi cã Allah dã viaþã pãmântului, dupã moartea lui! Noi v-am
fãcut vouã semnele limpezi, pentru ca voi sã pricepeþi.
18. Aceia care au fãcut milostenie ºi acelea care au fãcut miloste-
nie(23) I-au dat lui Allah un împrumut minunat, care li se va întoarce lor
înmulþit, ºi vor avea ei parte de rãsplatã generoasã(24).
19. Aceia care au crezut în Allah ºi în trimiºii Sãi - aceia sunt cei
iubitori de adevãr - ºi martirii vor avea la Domnul lor rãsplata ºi
lumina lor, iar aceia care nu au crezut ºi au socotit semnele Noastre
mincinoase, aceia vor fi oaspeþii Iadului.
20. Sã ºtiþi cã viaþa aceasta este doar o joacã, o glumã, o podoabã(25),
goanã dupã laudã între voi ºi dupã înmulþirea averilor ºi a copiilor.
[Aceasta] este asemenea unei ploi, a cãrei vegetaþie îi încântã pe
lucrãtorii pãmântului, dar apoi ea se veºtejeºte ºi o vezi îngãlbenitã ºi
apoi se preschimbã în niºte fãrâme. Iar în Viaþa de Apoi se aflã chin
aspru(26) ºi iertare de la Allah ºi mulþumire(27). ªi nu este aceastã viaþã
decât o plãcere înºelãtoare.
21. Grãbiþi-vã, întrecându-vã, cãtre iertarea Domnului vostru ºi cãtre
o Grãdinã într-atât de largã, precum lãrgimea cerului ºi a pãmântului,
care a fost pregãtitã pentru aceia care au crezut în Allah ºi trimiºii
Sãi! Aceasta(28) este mare mila lui Allah, pe care El o dãruieºte cui
voieºte, cãci Allah este Dãtãtor de mare îndurare.
22. Nici o nenorocire nu se îndreaptã pe pãmânt ºi nici în sufletele
voastre fãrã ca ea sã nu se afle într-o carte(29), înainte ca Noi sã o
pricinuim. Acesta este un lucru uºor pentru Allah,
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30) Acela care se întoarce de la Allah ºi de la porunca Lui, renunþând la pome-
nirea Lui.

31) Printre urmaºii lor.
32) Dintre creºtini.
33) „Rãsplata din aceastã viaþã ºi din Viaþa de Apoi ºi oricare dintre oamenii

Scripturii (evrei sau creºtini) care crede în profetul lor ºi apoi crede în mine
(Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!) va avea de asemenea
rãsplatã îndoitã.” (Sahih Al Bukhari, vol. 7, hadis 20)

34) Evreii ºi creºtinii.
35) Ceea ce Allah a dãruit numai musulmanilor.
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23. Pentru ca voi sã nu fiþi triºti pentru ceea ce aþi pierdut ºi nici sã nu
vã prea bucuraþi pentru ceea ce El vã dãruieºte. ªi Allah nu-l iubeºte
pe cel trufaº ºi lãudãros,
24. Pe aceia care sunt zgârciþi ºi le poruncesc oamenilor sã fie zgârciþi.
Cât despre acela care întoarce spatele(30), Allah este Cel suficient
pentru Sine [ºi] El este Cel Vrednic de Laudã [Al-Ghaniyy, Al-Hamid].
25. Noi i-am trimis pe trimiºii Noºtri cu semnele cele limpezi, am
fãcut sã pogoare cu ei Scriptura ºi Balanþa, pentru ca oamenii sã fie
cu dreptate, ºi am fãcut sã pogoare fierul, în care se aflã putere mare
ºi foloase pentru oameni ºi pentru ca Allah sã ºtie cine Îl ajutã pe El ºi
pe trimiºii Sãi fãrã ca ei sã fie vãzuþi! Allah este Tare [ºi] Puternic
[Qawiyy, 'Aziz].
26. Noi i-am trimis pe Noe ºi pe Avraam ºi le-am dãruit urmaºilor lor
profeþia ºi Scriptura. ªi printre ei(31) au fost unii bine cãlãuziþi, însã
mulþi dintre ei au fost ieºiþi din drum.
27. Apoi, Noi i-am fãcut sã meargã pe urmele lor pe trimiºii Noºtri ºi
l-am fãcut sã urmeze pe Isus fiul Mariei, ºi i-am dãruit lui Evanghelia,
iar în inimile celor care l-au urmat am pus milã ºi îndurare. Însã
monahismul l-au nãscocit ei singuri - nu l-am prescris Noi pentru ei -
cãutând mulþumirea lui Dumnezeu! Dar ei nu au pãzit aceasta aºa
cum s-ar fi cuvenit sã o pãzeascã. Noi le-am dãruit acelora dintre ei
care au crezut rãsplata lor, însã mulþi dintre ei au fost nelegiuiþi.
28. O, voi cei care credeþi!(32) Fiþi cu fricã de Allah ºi credeþi în
Trimisul Sãu [Muhammed] astfel El vã va dãrui douã pãrþi(33) din
îndurarea Sa, vã va face o luminã dupã care sã mergeþi ºi vã va ierta
pe voi, cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!
29. Aceasta pentru ca oamenii Cãrþii(34) sã ºtie cã ei nu vor avea nici o
putere asupra harului lui Allah(35) ºi cã harul se aflã în mâna lui Allah ºi
El îl dãruieºte cui voieºte El, cãci Allah este Dãtãtorul harului cel mare.
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1) "Sura aceleia care discutã", dupã cuvântul care apare în versetul 1.
2) În privinþa soþului ei care s-a despãrþit de ea, prin practica numitã zihar,

constând în pronunþarea expresiei "Tu eºti pentru mine asemenea spatelui mamei
mele". Vezi ºi 33 :4.

3) Motivul revelaþiei: S-a relatat cã Aws ben As-Samit a vrut sã se împreune cu
soþia sa, Khawla bint Tha'laba, însã ea s-a împotrivit ºi atunci el s-a supãrat ºi s-a
despãrþit de ea prin zihar. Ea a venit la Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - ºi i-a zis: Aws s-a despãrþit de mine, zicându-mi "Tu eºti pentru mine
asemenea spatelui mamei mele", dupã ce am îmbãtrânit ºi mi s-au muiat oasele. Eu
am copii mici de la el ºi dacã-i voi lãsa cu el, vor fi pierduþi, iar dacã-i voi lua cu mine,
vor avea parte de foame, deci ce zici? ªi i-a rãspuns ei: "Nu te vãd decât cã i-ai fost
opritã lui". Dar ea a insistat zicând: O, trimis al lui Allah! Jur pe Allah cã el nu a rostit
vorba "te repudiez". El este tatãl copiilor mei ºi mi-e omul cel mai drag. Trimisul lui
Allah a repetat aceleaºi vorbe: "Nu te vãd decât cã i-ai fost opritã lui". A repetat ºi ea
vorbele ei ºi tot aºa pânã ce Allah Preaînaltul a revelat: "Allah a auzit vorbele aceleia
care discutã cu tine în privinþa bãrbatului ei ºi se plânge lui Allah" etc.

Iar Al-Bukhari a relatat cã 'A'iºa a spus: Binecuvântat fie Acela care cuprinde
cu auzul Sãu toate glasurile! A venit o femeie certãreaþã, Khawla bint Tha'laba,
la Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi a vorbit cu
el, în vreme ce eu stãteam într-un colþ al casei ºi o parte din vorbe le auzeam,
dar o altã parte din vorbele ei nu le auzeam. Ea s-a plâns de soþul ei, zicând: O,
trimis al lui Allah! Mi-a mâncat tinereþea ºi mi-a fãcut pântecele praf, iar acum,
când m-au ajuns bãtrâneþile ºi nu mai fac copii, s-a despãrþit de mine, zicându-
mi cã sunt pentru el asemenea spatelui mamei sale. Doamne, eu mã plâng Þie!
ªi a continuat astfel pânã ce Gavriil a pogorât aceste versete.
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58    SURAT AL-MUJADILA(1)

(Medinitã [105]; 22 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Allah a auzit vorbele aceleia care discutã cu tine în privinþa
bãrbatului ei(2) ºi se plânge lui Allah. ªi Allah aude discuþia voastrã,
cãci Allah este Cel care Aude Totul [ºi] Vede Totul [Sami', Basir](3).
2. Aceia dintre voi care se despart de muierile lor zicând cã ele sunt
pentru ei ca ºi spatele mamelor lor [sã ºtie cã], ele nu sunt mamele
lor! Mamele lor nu sunt decât acelea care i-au adus pe lume. Ei
grãiesc vorbe urâte ºi mincinoase. Dar cu toate acestea Allah este
Îndurãtor, Iertãtor ['Afuww, Ghafur].
3. Aceia care se despart de muierile lor cu aceste vorbe, iar apoi vor
sã revinã asupra celor pe care le-au spus, [trebuie] sã slobozeascã un
rob înainte de a se mai atinge unul de altul. La aceasta sunteþi voi
îndemnaþi, iar Allah este bine ºtiutor a ceea ce faceþi.
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4) Nu posedã un rob pentru a-l elibera.
5) Necredincioºii din neamurile de dinainte de ei.
6) Cei care tãgãduiesc aceste semne.
7) Iudeii ºi ipocriþii.
8) În bãtaie de joc.
9) Supunere faþã de Allah ºi ceea ce vã apropie de El.
10) Vorba urâtã este sugeratã de ªeitan.
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4. Acela care nu aflã [un rob](4) trebuie sã posteascã douã luni, una
dupã alta, înainte de a se atinge. Însã acela care nu poate [sã o facã],
trebuie sã dea hranã la ºaizeci de sãrmani. Aceasta pentru ca sã credeþi
în Allah ºi în Trimisul Sãu. Acestea sunt orânduielile impuse de Allah,
iar cei care le tãgãduiesc vor avea parte de pedeapsã dureroasã.
5. Aceia care se împotrivesc lui Allah ºi Trimisului Sãu vor fi doborâþi
aºa cum au fost doborâþi ºi cei de dinainte de ei(5). Noi am pogorât
semne limpezi, iar necredincioºii(6) vor avea parte de osândã umilitoare,
6. În Ziua când Allah îi va readuce pe ei toþi la viaþã ºi le va vesti lor
ceea ce au fãcut. Allah le-a þinut lor socotealã, în vreme ce ei au uitat-
o, cãci Allah este la toate Martor.
7. Oare tu nu vezi cã Allah ºtie tot ceea ce se aflã în ceruri ºi ceea ce
se aflã pre pãmânt? Nu existã discuþie în tainã între trei fãrã ca El sã
fie al patrulea, nici între cinci fãrã ca El sã fie al ºaselea, nici mai
puþini de atât ºi nici mai mulþi fãrã ca El sã fie împreunã cu ei,
oriunde s-ar afla. Apoi le vesteºte ceea ce au fãcut, în Ziua Învierii,
cãci Allah este a toate ºtiutor.
8. Oare tu nu-i vezi pe aceia cãrora le-a fost oprit sã vorbeascã în
tainã(7) cum se întorc la ceea ce le-a fost oprit ºi se sfãtuiesc în ºoaptã,
cu pãcat, duºmãnie ºi nesupunere faþã de Trimis? Iar dacã vin la tine,
te salutã [cu vorbe] cu care nu te salutã Allah ºi zic în sinea lor(8): “De
ce ne chinuieºte Allah pentru ceea ce spunem?” Gheena va fi de
ajuns pentru ei ºi vor arde în ea! ªi ce loc rãu [este acesta]!
9. O, voi cei care credeþi! Dacã vorbiþi în tainã, nu vã sfãtuiþi cu
pãcat, duºmãnie ºi nesupunere faþã de Trimis, ci sfãtuiþi-vã cu
bunãtate ºi cu evlavie(9)! ªi fiþi cu fricã de Allah, la care veþi fi adunaþi!
10. Vorba în tainã este de la ªeitan(10), pentru ca cei care au crezut
sã se întristeze, însã el nu le poate pricinui nici o pagubã fãrã de voia
lui Allah. ªi în Allah sã se încreadã dreptcredincioºii!
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11) Îndemn adresat oamenilor de a face loc ºi altora în locurile unde se aflã
adunaþi.

12) Vã temeþi de sãrãcie?
13) Pe ipocriþii care ºi i-au luat ca aliaþi pe evrei.
14) Nici credincioºi musulmani, nici iudei.
15) As-Sadii a spus: Ipocritul Abd Allah ben Nabtal stãtea cu Trimisul lui Allah -

Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - iar dupã aceea transmitea ce auzea iudei-
lor. Trimisul lui Allah, stând odatã într-una din odãile sale, a zis: Intrã acum la voi un
bãrbat cu inima trufaºã ºi cu ochi de diavol. ªi a intrat Abd Allah ben Nabtal, care
avea ochi albaºtri, ºi i-a zis Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l milu-
iascã! -: "De ce mã ocãrâþi tu ºi tovarãºii tãi?" Dar el a jurat pe Allah cã nu a fãcut aºa
ceva. ªi Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: "Ba ai fãcut!"
Atunci el a ieºit ºi s-a întors cu tovarãºii sãi, care au jurat pe Allah cã nu l-au ocãrât.
Acesta este momentul în care Allah a revelat acest verset.
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11. O, voi cei care credeþi! Când vi se spune vouã: "Faceþi loc în
adunãri!", atunci faceþi voi loc(11) ºi vã va face ºi Allah vouã loc [în
Paradis]! Iar când se spune "Ridicaþi-vã!", atunci ridicaþi-vã voi ºi Allah
îi va ridica cu [câteva] trepte pe aceia care cred dintre voi ºi pe aceia
cãrora li s-a dat ºtiinþa, cãci Allah este bine ºtiutor a ceea ce faceþi!
12. O, voi cei care credeþi! Dacã voiþi sã staþi de vorbã în tainã cu
Trimisul, înainte de vorba voastrã faceþi o milostenie, cãci aceasta este
mai bine pentru voi ºi mai curat! Dar dacã nu gãsiþi [nimic], Allah este
Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
13. Oare vã temeþi(12) sã daþi milostenie înainte de vorba voastrã?
Fiindcã nu aþi dat ºi pentru cã Allah v-a iertat, împliniþi voi Rugãciunea
[As-Salat], plãtiþi Dania [Az-Zakat] ºi fiþi cu supunere faþã de Allah ºi
de Trimisul Sãu, cãci Allah este bine ºtiutor a ceea ce faceþi!
14. Oare nu i-ai vãzut pe aceia care ºi-au luat ca ajutor(13) un neam
pe care Allah este mâniat? Ei nu sunt nici dintre voi, nici dintre ai
lor(14) ºi ei jurã cu minciunã ºi ei ºtiu [aceasta](15).
15. Allah le-a pregãtit lor chin aspru. ªi ce rãu [lucru este] acesta pe
care îl fac ei!
16. ªi-au luat jurãmintele lor drept pavãzã ºi astfel ei au împiedicat
de la calea lui Allah, dar vor avea ei parte de osândã umilitoare.
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16) În Ziua Judecãþii.
17) Cã ei nu au fost ipocriþi.
18) Adepþii ºi sprijinitorii lui ªeitan.
19) A hotãrât ºi a scris în tablele pãstrate.
20) A fixat-o în ele.
21) Care vor avea parte de fericire atât în aceastã lume cât ºi în lumea de Apoi.
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17. Nu le vor fi de nici un folos averile lor ºi copiii lor împotriva
[pedepsei] lui Allah(16). Aceºtia vor fi oaspeþii Focului ºi în el vor sãlãºlui
ei veºnic.
18. Într-o Zi, când Allah îi va învia pe toþi, vor jura ei faþã de El(17),
aºa cum au jurat faþã de voi ºi vor socoti cã ei se sprijinã pe ceva, însã
ei sunt mincinoºi!
19. ªeitan a pus stãpânire peste ei ºi i-a fãcut pe ei sã uite
pomenirea lui Allah. Aceºtia sunt ceata lui ªeitan(18) ºi ceata lui ªeitan
sunt cei pierduþi!
20. Aceia care se împotrivesc lui Allah ºi Trimisului Sãu, aceia sunt
dintre cei mai umiliþi.
21. Allah a scris(19): "Eu voi birui negreºit; Eu ºi trimiºii Mei!" Allah este
cu adevãrat Tare [ºi] Puternic [Qawiyy, 'Aziz].
22. Nu vei afla nici un neam [de oameni] care cred în Allah ºi în Ziua
de Apoi ºi care sã-i ia ca prieteni pe cei ce se împotrivesc lui Allah ºi
Trimisului Sãu, chiar dacã ar fi pãrinþii lor, fiii lor, fraþii lor sau stirpea
lor. În inimile acestora El a prescris(20) credinþa ºi i-a întãrit pe ei cu
duh de la Sine. ªi El îi va ajuta sã intre în grãdini pe sub care curg
pâraie ºi veºnic vor avea sãlaº în ele. Allah este mulþumit de ei ºi ei
sunt mulþumiþi de El. Aceºtia sunt ceata lui Allah, iar ceata lui Allah
sunt aceia care vor izbândi(21).
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1) "Sura Pribegiei", numitã astfel dupã acest cuvânt care apare în versetul 2, cu
referire la exodul tribului evreiesc Nadhir din Medina ºi stabilirea lor în Khaybar.

2) Dintre fãpturile Sale.
3) Pe evreii din neamul Nadhir.
4) Cea de a doua pribegie a neamului Nadhir a avut loc în vremea califului

Omar, când au fost alungaþi din Khaybar în ªam.
5) Allah se adreseazã dreptcredincioºilor.
6) Alungarea ºi pedeapsa.
7) Când musulmanii au asediat tribul Nadhir, Trimisul le-a poruncit sã taie palmi-

erii, ca un mijloc prin care sã exercite presiuni asupra evreilor asediaþi. Atunci evreii
i-au zis: Pretinzi cã tu opreºti de la stricãciune! Atunci de ce tai pomii? Atunci a fost
trimisã revelaþia lui Allah: Palmierii au fost tãiaþi sau lãsaþi în picioare, cu voia lui
Allah, pentru a-i acoperi de ruºine pe evreii nelegiuiþi. Prãzile pe care musulmanii le-
au luat de la ei au fost obþinute de musulmani fãrã ca ei sã fi purtat vreo luptã pe cai
ºi cãmile. Allah l-a fãcut pe Trimisul Sãu stãpân peste ele, iar voi, dreptcredincioºilor,
nu aveþi nici un drept asupra lor. ªi Allah este Atotputernic.
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59    SURAT AL-HAªR(1)

(Medinitã [101]; 24 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Cele din ceruri ºi cele de pre pãmânt(2) Îi aduc laudã lui Allah, cãci
El este Cel Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].
2. El este Cel care i-a scos pe cei care nu au crezut dintre oamenii
Cãrþii(3) din cãminele lor în prima pribegie(4). Nu aþi crezut(5) cã vor
ieºi, iar ei ºi-au închipuit cã cetãþile lor îi vor apãra de Allah. Însã
Allah a venit la ei de acolo de unde ei nu se aºteptau ºi a aruncat
spaimã în inimile lor. ªi ei au dãrâmat casele lor cu propriile mâini ºi
cu mâinile dreptcredincioºilor. Trageþi învãþãminte, voi cei care aveþi
ochi!
3. ªi dacã Allah n-ar fi scris pentru ei pribegia, El i-ar fi chinut pe ei în
lumea aceasta, iar în Lumea de Apoi ar fi avut parte de chinul Focului.
4. Aceasta(6) pentru cã ei s-au împotrivit lui Allah ºi Trimisului Sãu. Iar
acela care se împotriveºte lui Allah [sã ºtie cã] Allah este aspru la
pedeapsã.
5. Câþi palmieri aþi tãiat sau i-aþi lãsat în picioare pe rãdãcinile lor,
[aceasta a fost] cu voia lui Allah, pentru ca sã-i acopere de ruºine pe
nelegiuiþi(7).
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8) Refugiaþii mekkani care au emigrat împreunã cu Profetul ºi s-au stabilit în
Medina.

9) În Medina.
10) Al-Muhajirun, cei care s-au dus în pribegie.
11) Toþi dreptcredincioºii de dupã ei.
12) Este vorba despre 'Abd Allah ben 'Ubayy (Ibn Salul).
13) Evreii din neamul Nadhir.
14) Din cãminele voastre.
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6. Voi nu aþi intrat în nici o luptã cu cai ºi nici cu cãmile pentru ceea
ce Allah a dãruit ca pradã Trimisului Sãu de la ei. Însã Allah dã
putere trimiºilor Sãi asupra celor cãrora El voieºte ºi Allah este cu
putere peste toate.
7. Ceea ce Allah a dãruit Trimisului Sãu ca pradã de la locuitorii
cetãþilor, aceasta aparþine lui Allah ºi Trimisului, rudelor, orfanilor,
sãrmanilor ºi cãlãtorului de pe drum, pentru ca sã nu se schimbe doar
între cei bogaþi dintre voi. Ceea ce vã dãruieºte Trimisul primiþi, iar
cele de la care vã opreºte, de la acelea opriþi-vã ºi fiþi cu fricã de
Allah, cãci Allah este aspru la pedeapsã!
8. [ªi din acestea se cuvine] ºi muhajiriþilor sãraci(8) care au fost
alungaþi din cãminele lor ºi de la averile lor, cãutând îndurare ºi
mulþumire de la Allah ºi fãcând sã triumfe cauza lui Allah ºi a Tri-
misului Sãu. Aceºtia sunt cei iubitori de Adevãr.
9. Cât despre aceia care, înainte de ei, s-au statornicit în Casã(9) ºi în
credinþã ºi i-au iubit pe aceia care s-au dus în pribegie la ei, nu au
avut în piepturile lor nici o supãrare pentru ceea ce li s-a dat lor(10), ci
i-au preferat pe ei lor înºiºi, chiar dacã ei erau în nevoie. Iar aceia
care se feresc de zgârcenia propriilor suflete, aceia sunt cei care
izbândesc.
10. ªi acelora care au venit dupã ei(11) ºi au zis: "Doamne, iartã-ne
nouã ºi fraþilor noºtri care ne-au luat-o înainte întru credinþã ºi nu ne
lãsa în sufletele noastre nici un fel de pizmã faþã de aceia care au
crezut! Doamne, Tu eºti Iertãtor, Îndurãtor [Ra'uf, Rahim]!"
11. Oare nu i-ai vãzut pe cei fãþarnici(12), spunându-le fraþilor lor, care
nu au crezut, dintre oamenii Cãrþii(13): "Dacã veþi fi alungaþi(14), vom
ieºi împreunã cu voi ºi nu ne vom supune nimãnui împotriva voastrã,
iar de se va purta luptã împotriva voastrã, noi vã vom ajuta"? ªi Allah
este Martor cã ei sunt mincinoºi!
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15) Ipocriþii ºi evreii nu vor lupta împotriva dreptcredincioºilor.
16) Necredincioºii din tribul Qurayº, care au fost învinºi cu ºase luni înainte de

neamul Nadhir.
17) Al diavolului ºi al omului care i-a dat ascultare ºi nu a crezut în Allah.
18) Ziua Judecãþii de Apoi.
19) Au ignorat poruncile Lui.
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12. Dar dacã ei sunt alungaþi, nu vor ieºi împreunã cu ei, iar dacã se
va purta luptã împotriva lor, nu le vor veni în ajutor. ªi dacã le-ar veni
în ajutor, ei vor întoarce spatele fugind, aºa încât ei nu vor primi nici
un ajutor.
13. Voi [stârniþi] în piepturile lor mai multã spaimã decât Allah.
Aceasta pentru cã ei sunt un neam [de oameni] care nu pricep.
14. Ei nu vor lupta laolaltã împotriva voastrã(15), ci numai din cetãþi
întãrite sau din spatele unor ziduri. Duºmãnia dintre ei este mare. Îi
socoteºti a fi uniþi, dar inimile lor sunt împãrþite. Aceasta pentru cã ei
sunt un neam [de oameni] care nu au minte.
15. [Ei sunt] asemenea acelora care puþin înaintea lor au gustat
urmarea rea a purtãrii lor ºi au avut parte de chin dureros(16).
16. [Ei sunt] asemenea lui ªeitan, când îi zice omului: "Fii fãrã
credinþã!", iar dupã ce el rãmâne necredincios, el zice: "Eu nu am nici
o vinã în privinþa ta! Eu mã tem de Allah, Stãpânul lumilor!"
17. ªi sfârºitul amândurora(17) va fi în Focul în care vor rãmâne
veºnic, cãci aceasta este rãsplata nelegiuiþilor.
18. O, voi cei care credeþi, fiþi cu fricã de Allah! ªi fiecare suflet sã
bage de seamã ce trimite înainte pentru Ziua de mâine!(18) ªi fiþi cu
fricã de Allah, cãci Allah este bine ºtiutor a tot ceea ce faceþi voi!
19. Nu fiþi ca aceia care L-au uitat pe Allah(19) ºi pe care El i-a fãcut
de aceea sã uite de ei înºiºi! Aceºtia sunt nelegiuiþii.
20.  Oaspeþii Focului nu sunt deopotrivã cu oaspeþii Raiului! Oaspeþii
Raiului sunt cei care izbândesc.
21. Dacã am fi trimis Noi acest Coran unui munte, l-ai fi vãzut tu
umilindu-se smerit ºi despicându-se de frica lui Allah. ªi aceste pilde le
dãm Noi oamenilor pentru ca ei sã cugete.
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22. El este Allah, afarã de care nu este alt dumnezeu, ªtiutorul celor
nevãzute ºi al celor vãzute. El este Cel Milostiv, Îndurãtor [Ar-
Rahman, Ar-Rahim].
23. El este Allah, afarã de care nu este alt dumnezeu: Stãpânitorul
[Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Fãcãtorul de pace [As-Salam],
Apãrãtorul Credinþei [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel
Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-
Mutakabbir]. Mãrire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi
asociaþi.
24. El este Allah: Fãcãtorul [Al-Khaliq], Creatorul [Al-Bari'], Dãtã-
torul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt numele cele mai
frumoase. Pe El Îl laudã cele din ceruri ºi cele de pre pãmânt. El este
Cel Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].
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1) Sura "Celei încercate", numitã astfel dupã versetul 10.
2) Sprijinitori sau ajutoare cãrora sã le arãtaþi prietenie.
3) Credinþa în Allah, în Trimisul Sãu ºi Cartea Sa.
4) Din pãmântul vostru ºi din cãminele voastre.
5) Din casele voastre plecând în pribegie.
6) Le transmiteþi lor ºtirile despre Profet, în virtutea prieteniei care vã leagã de ei.
7) Motivul revelãrii: Când Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l

miluiascã! - s-a pregãtit sã cucereascã Mekka, Hatib ben abi Balta'a a trimis o
epistolã mekkanilor, înºtiinþându-i despre aceasta, zicându-le lor: Trimisul lui Allah -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - voieºte sã vã cucereascã, aºa cã fiþi cu
grijã! Apoi a trimis rãvaºul cu o femeie purtatã într-o litierã pe o cãmilã. Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a primit revelaþia care l-a vestit
despre aceasta ºi i-a trimis pe Ali, pe Az-Zubayr ºi pe Al-Miqdad, zicându-le: Grãbiþi-vã
ºi ajungeþi la Rawdat Khakh (numele unui loc din apropiere de Medina)! Acolo o sã
daþi de o femeie purtatã într-o litierã, care are asupra ei un rãvaº. Luaþi-l de la  ea ºi
aduceþi-mi-l mie! Au pornit la drum ºi iatã-i ajunºi la Rawda, unde au întâlnit-o pe
femeie. ªi i-au zis ei: Scoate rãvaºul! Dar ea a rãspuns: Nu am nici un rãvaº! I-au zis
ei: Sau scoþi rãvaºul, sau te controlãm! Atunci ea a scos epistola din pãrul cosiþelor ºi
ei au venit cu ea la Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! ªi iatã cã era
vorba de o epistolã pe care Hatib ben abi Balta'a o trimitea unor mekkani politeiºti,
vestindu-le ce are de gând Trimisul lui Allah. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - l-a întrebat: "Ce e asta Hatib?" Iar el a rãspuns: "O, Trimis al lui
Allah! Nu fi grãbit faþã de mine! Eu sunt un venetic la neamul Qurayº. Eu nu sunt
dintre ei. Cei care au purces, pregãtindu-se împreunã cu tine, au relaþii de rudenie cu
care sã-ºi apere familiile ºi averile de la Mekka. Am voit ca, dacã nu am aceastã
legãturã de rudenie, sã întind o mânã cu care sã se apere rudele mele. Dar nu am
fãcut asta pentru a mã lepãda de credinþã. Atunci, a zis Omar: Îngãduie-mi, Trimis al
lui Allah, sã retez gâtul acestui fãþarnic! Dar Trimisul lui Allah - binecuvântarea ºi
pacea asupra lui! - i-a rãspuns: "El a participat la bãtãlia de la Badr. De unde sã ºtii,
s-ar putea ca Allah sã-i fi privit pe cei care au participat la Badr ºi sã fi zis: Faceþi ceea
ce voiþi. Eu v-am iertat! ªi a fost revelat versetul.
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60    SURAT AL-MUMTAHANA(1)

(Medinitã [91]; 13 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O, voi cei care credeþi! Nu-i  luaþi ca aliaþi(2) pe duºmanul Meu ºi pe
duºmanul vostru, arãtându-le lor prietenie, în vreme ce ei au tãgãduit
Adevãrul ce a venit la voi!(3) Ei îl alungã pe Trimis, precum ºi pe voi(4)

pentru cã voi credeþi în Allah, Stãpânul vostru. Dacã aþi ieºit(5) pe
calea Mea ºi cãutând mulþumirea Mea, [atunci nu-i luaþi pe ei aliaþi ºi
nu] vorbiþi cu ei întru ascuns(6), din cauza prieteniei, în vreme ce Eu ºtiu
atât ceea ce tãinuiþi, cât ºi ceea ce mãrturisiþi pe faþã. Acela dintre
voi care face aceasta rãtãceºte de la drumul cel drept(7).
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8) Dacã vã vor învinge.
9) Vor purta rãzboi împotriva voastrã ºi nu vã va fi de nici un folos prietenia

arãtatã lor.
10) Ai Adevãrului care v-a fost trimis.
11) Profeþii lui Allah ºi dreptcredincioºii care au crezut în ceea ce a crezut el.
12) Nu va fi pace ºi prietenie între noi pânã ce nu veþi crede în Allah cel Unic.
13) Acest cuvânt nu-l luaþi ca pildã, cãci Avraam i-a fãcut aceastã promisiune

înainte de a ºti cã el este duºman al lui Allah.
14) Doamne, nu-i ajuta pe necredincioºi împotriva noastrã, pentru ca lumea sã

nu-ºi închipuie cã noi am fi fost învinºi din cauzã cã religia noastrã nu ar fi adevãratã
ºi cã ei ar avea dreptate ºi, în consecinþã, nu ar mai crede în Islam.

15) Nãdãjduieºte în binele ce-i va veni de la Allah în viaþa lumeascã ºi în Viaþa
de Apoi.
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2. Dacã ei vor pune stãpânire peste voi(8), vor fi ei duºmani(9) ºi vor
întinde mâinile ºi limbile lor întru rãu spre voi ºi vor voi ei sã fiþi
tãgãduitori(10).

3. Nu vã vor fi de folos nici rudele voastre, nici copiii voºtri. În Ziua
Învierii El va judeca între voi, iar Allah vede bine ceea ce faceþi.
4. Aþi avut voi o pildã frumoasã în Avraam ºi în aceia care au fost
alãturi de el(11), atunci când ei au zis cãtre neamul lor: "Noi ne
lepãdãm de voi ºi de cele pe care voi le veneraþi în locul lui Allah. Ne
lepãdãm de voi. Duºmãnia ºi vrajba s-au ivit între noi pentru
totdeauna, pânã când voi veþi crede numai în Allah!"(12) Dar [nu vã
þineþi] de cuvântul lui Avraam(13) cãtre tatãl sãu: "Mã voi ruga de
iertare pentru tine cu toate cã eu nu voi avea nici o putere pentru tine
la Allah!" Doamne, în Tine ne încredem, ºi la Tine ne întoarcem cu
cãinþã ºi la Tine este întoarcerea [în Ziua de Apoi],
5. Doamne, nu ne face pe noi încercare pentru cei care nu cred ºi
iartã-ne nouã, Doamne, cãci Tu eºti Cel Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz,
Al Hakim]!"(14)

6. Voi aþi avut în ei o pildã frumoasã, pentru cel ce nãdãjduieºte în
Allah(15) ºi în Ziua de Apoi. Dacã, însã, cineva întoarce spatele, [sã se
ºtie cã] Allah este Deajuns pentru Sine [ºi este] Demn de Laudã [Al-
Ghaniyy, Al-Hamid].
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16) ªi acest lucru s-a adeverit, cãci mulþi dintre ei s-au convertit ulterior la Islam
ºi au devenit aliaþi ai musulmanilor.

17) Allah nu le interzice dreptcredincioºilor sã le facã bine necredincioºilor care
nu au luptat împotriva musulmanilor ºi nu i-au alungat pe ei din cãminele lor ºi sã-i
trateze pe ei cu dreptate, fiindcã Allah îi iubeºte pe cei drepþi, însã El le interzice sã
ºi-i ia ca aliaþi pe necredincioºii care au luptat împotriva musulmanilor, din pricina
religiei lor, i-au alungat pe ei din cãminele lor ºi i-au ajutat pe alþii sã-i alunge din
cãminele lor. Acei musulmani care ºi-i fac aliaþi sunt nelegiuiþi.

18) De la Mekka la Medina.
19) La soþii lor idolatri.
20) Foºtilor soþi idolatri.
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7. Se poate ca Allah sã aducã prietenie între voi ºi între aceia pe care
voi i-aþi þinut ca duºmani(16), cãci Allah este Atotputernic ºi Allah este
Iertãtor, Îndurãtor [Qadir, Ghafur, Rahim].
8. Allah nu vã opreºte sã faceþi bine acelora care nu au luptat
împotriva voastrã, din pricina religiei, ºi nu v-au alungat din cãminele
voastre, [ba din contrã] sã fiþi foarte buni ºi drepþi, cãci Allah îi iubeºte
pe cei drepþi.(17)

9. Însã Allah vã opreºte sã-i luaþi ca aliaþi pe aceia care au luptat
împotriva voastrã, din pricina religiei, ºi v-au alungat din cãminele
voastre ºi au ajutat la alungarea voastrã. Iar aceia care ºi-i iau ca aliaþi
sunt nelegiuiþi.
10. O, voi cei care credeþi! Dacã vin la voi muieri credincioase în
pribegie(18), încercaþi-le pe ele! Allah ºtie mai bine credinþa lor. ªi
dacã aflaþi cã ele sunt credincioase, nu le mai trimiteþi înapoi la
necredincioºi(19). Ele nu mai sunt îngãduite pentru ei ºi nici ei nu mai
sunt îngãduiþi pentru ele [ca soþi]. Daþi-le lor înapoi(20) ceea ce au
cheltuit [ca zestre] ºi nu este nici un pãcat pentru voi sã vã cãsãtoriþi
cu ele, dacã le daþi zestrea ce li se cuvine lor. ªi nu le þineþi [ca soaþe]
pe cele necredincioase! Cereþi înapoi ceea ce aþi cheltuit ºi sã cearã ºi
ei înapoi ceea ce au cheltuit! Aceasta este hotãrârea cu care Allah
judecã între voi, iar Allah este Atoateºtiutor [ºi] Înþelept ['Alim,
Hakim].
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21) Dacã se leapãdã de credinþã ºi se întoarce la necredincioºi, fãrã ca ei sã vã
dea înapoi zestrea ei.

22) Purtaþi rãzboi împotriva lor ºi luaþi prãzi de la ei.
23) Dintre musulmani.
24) Ca zestre pentru ele.
25) Nu vor fi desfrânate, infidele.
26) Nu le vor îngropa de vii pe fetele nou-nãscute, conform practicii preislamice.
27) Metaforã pentru atribuirea soþilor lor a unor copii rezultaþi în afara relaþiilor

cu ei.
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11. Dacã vreunele din soaþele voastre fug de la voi la necredincioºi(21)

ºi voi îi pedepsiþi(22), atunci daþi-le acelora ale cãror soaþe au fugit(23)

atât cât au cheltuit ei!(24) ªi fiþi cu fricã de Allah, în care voi credeþi!
12. O, Profetule! Dacã vin la tine muieri credincioase ºi îþi fac
jurãmânt de credinþã, fãgãduind cã nu vor pune nimic în rând cu Allah,
nu vor fura, nu vor curvi(25), nu-i vor omorî pe copiii lor(26), nu vor
sãvârºi nici o ticãloºie cu mâinile lor ºi cu picioarele lor(27), ºi nu þi se
vor arãta cu nesupunere faþã de ceea ce se cuvine, atunci primeºte
jurãmântul lor de credinþã ºi roagã-L pe Allah de iertare pentru ele,
cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!
13. O, voi cei care credeþi! Nu vã aliaþi cu un neam [de oameni] pe
care Allah este mâniat ºi care deznãdãjduiesc în privinþa Vieþii de
Apoi, întocmai aºa cum deznãdãjduiesc necredincioºii în privinþa celor
aflaþi în morminte!
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1) Sura "Liniei [de luptã]", numitã astfel dupã versetul 4.
2) Cel care pretinde credinþa trebuie sã evite minciuna ºi încãlcarea

fãgãduinþei, cãci altfel credinþa lui nu este adevãratã.
3) Motivul revelãrii: S-a relatat cã musulmanii au zis: Dacã am ºti care sunt

faptele cele mai iubite de Allah Preaînaltul, ne-am da pentru ele ºi averile noastre ºi
sufletele noastre! Dar, apoi, când Allah a impus lupta sfântã, unora dintre ei nu le-a
fost pe plac ºi atunci Allah a revelat: "O, voi cei care credeþi! De ce  spuneþi voi ceea
ce nu faceþi? / Este [o pricinã de] mare mânie pentru Allah sã spuneþi ceea ce nu
faceþi!"

4) De la drumul cel drept.
5) Atât numele Muhammed, cât ºi numele Ahmad provin de la aceeaºi rãdãcinã

(hamide) care exprimã sensul de laudã, preamãrire, slavã. Ele au sensul comun de
lãudat, mãrit, slãvit, dar în Coran apar ca nume proprii, desemnând aceeaºi per-
soanã: profetul Islamului.

6) Isus.
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61    SURAT AS-SAFF(1)

(Medinitã [109]; 14 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Cele din ceruri ºi cele de pre pãmânt Îi aduc laudã lui Allah, cãci
El este Cel Puternic [ºi] Înþelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].
2. O, voi cei care credeþi! De ce spuneþi voi ceea ce nu faceþi?(2)

3. Este [o pricinã de] mare mânie pentru Allah sã spuneþi ceea ce nu
faceþi!(3)

4. Allah îi iubeºte pe aceia care luptã pe calea Sa într-o linie [de
luptã], de parcã ei ar fi o zidire întãritã.
5. [Adu-þi aminte] când Moise a zis cãtre neamul sãu: "O, neam al
meu, pentru ce mã necãjiþi, când ºtiþi cã eu sunt Trimisul lui Allah la
voi?" ªi când ei s-au abãtut, Allah a fãcut sã se abatã inimile lor(4),
fiindcã Allah nu cãlãuzeºte neamul de nelegiuiþi.
6. ªi [adu-þi aminte] când Isus, fiul Mariei, a zis: "O, fii ai lui Israel! Eu
sunt trimisul lui Allah la voi, întãrind Tora de dinainte de mine ºi vestind
un Trimis ce va veni dupã mine ºi al cãrui nume este Ahmad!"(5) ªi când
el(6) le-a adus semnele limpezi, ei au zis: "Aceasta este vrãjitorie înve-
deratã!"
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7) Pe Muhammed.
8) Grãdinile veºnice din care nu veþi fi niciodatã alungaþi.
9) Cucerirea Mekkãi.
10) În profeþia lui Isus.
11) Evreii ºi romanii pãgâni.
12) În aceastã biruinþã se aflã un semn bun pentru dreptcredincioºii musulmani,

pe care Allah îi va ajuta, aºa cum i-a ajutat ºi pe cei care au crezut în Dumnezeul
Unic mai înainte de ei.
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7. ªi cine este mai nelegiuit decât acela care nãscoceºte minciunã
despre Allah, atunci când este chemat la Islam? Iar Allah nu cãlãuzeºte
neamul de nelegiuiþi.
8. Ei voiesc sã stingã lumina lui Allah cu gurile lor, însã Allah
întregeºte lumina Sa, chiar dacã necredincioºii nu voiesc.
9. El este Cel care l-a trimis pe Trimisul Sãu(7) cu cãlãuzirea ºi religia
Adevãrului, ca sã o facã pe ea deasupra întregii religii, chiar dacã
politeiºtii nu voiesc.
10. O, voi cei care credeþi! Sã vã îndrum Eu cãtre un negoþ care vã va
mântui pe voi de un chin dureros?
11. Credeþi voi în Allah ºi în Trimisul Sãu ºi luptaþi pe calea lui Allah,
cu averile voastre ºi cu sufletele voastre, cãci acest lucru este mai bun
pentru voi, dacã [voiþi sã] ºtiþi!
12. [ªi] El vã va ierta pãcatele voastre ºi vã va lãsa sã intraþi în Grã-
dini pe sub care curg pâraie ºi în locuinþe bune din grãdinile
Edenului(8). Aceasta este marea izbândã!
13. ªi [vã va da vouã ºi] alte [lucruri] care vã sunt dragi: ajutor de la
Allah ºi o biruinþã apropiatã(9). Binevesteºte, aºadar dreptcredincioºilor!
14. O, voi cei care credeþi! Fiþi ajutoare pe calea lui Allah, aºa cum a
fost când a zis Isus, fiul Mariei, cãtre apostoli: "Cine sunt ajutoarele
mele în chemarea la Allah?" ªi i-au rãspuns apostolii: "Noi suntem
ajutoarele lui Allah!" Atunci o parte dintre fiii lui Israel au crezut(10), în
vreme ce o altã parte nu au crezut. ªi Noi le-am dat ajutor acelora
care au crezut, împotriva duºmanului lor(11), ºi au devenit ei biruitori(12).
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62    SURAT AL-JUMU'A(1)

(Medinitã [110]; 11 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Cele din ceruri ºi de pre pãmânt Îl preamãresc pe Allah - Stãpânul,
Cel Sfânt, Atotputernicul [ºi] Înþeleptul [Al-Malik, Al-Quddus, Al-
'Aziz, Al-Hakim].
2. El este Cel care le-a trimis celor fãrã ºtiinþã de carte(2) un Trimis
dintre ei(3), care sã le recite versetele Sale, sã-i curãþeascã pe ei(4) ºi
sã-i înveþe Cartea ºi Înþelepciunea(5), dupã ce ei au fost mai înainte
într-o rãtãcire învederatã,
3. Ca ºi altora care nu i-au prins pe ei(6). ªi El este Cel Puternic [ºi]
Înþelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].
4. Acesta este harul lui Allah ºi El îl dãruieºte cui voieºte, iar Allah este
Cel cu Mare Milã.
5. Pilda acelora care au fost încãrcaþi cu Tora(7) ºi apoi nu au purtat-
o(8) pe ea este ca pilda mãgarului ce carã cãrþi. Rea este pilda
neamului [de oameni] care au socotit versetele lui Allah mincinoase,
iar Allah nu cãlãuzeºte neamul de nelegiuiþi!
6. Spune(9): "O, voi cei care aþi primit iudaismul! Dacã voi pretindeþi
cã sunteþi dragi lui Allah, afarã de ceilalþi oameni, atunci doriþi-vã
moartea, dacã voi sunteþi grãitori de adevãr!"
7. Dar ei nu vor dori nicicând, pentru ceea ce au fãcut mai înainte
mâinile lor(10), însã Allah este bine ºtiutor al nelegiuiþilor(11).

1) "Vinerea", titlu luat dupã acest cuvânt din versetul 9.
2) Arabii contemporani Profetului, care nu ºtiau sã scrie ºi sã citeascã.
3) Care, asemenea lor, nu ºtiau sã scrie ºi sã citeascã.
4) De credinþele ºi obiceiurile pãgâne.
5) Coranul ºi Sunna.
6) Interpretãri diferite: fie arabii, fie ei ºi toate celelalte naþii care au adoptat

ulterior Islamul.
7) Iudeii, cãrora li s-a trimis Tora ca sã se cãlãuzeascã dupã ea.
8) Nu au acþionat în conformitate cu ea.
9) Spune, o, Muhammed, iudeilor!
10) Pãcatele ºi necredinþa lor.
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8. Spune: "Moartea de care fugiþi vã va ajunge pe voi! Apoi veþi fi
aduºi la Cel care le cunoaºte atât pe cele nevãzute, cât ºi pe cele
vãzute ºi care vã va vesti vouã ceea ce aþi sãvârºit(12).
9. O, voi cei care credeþi! Când se cheamã la Rugãciune [As-Salat], în
ziua de vineri, grãbiþi-vã la pomenirea lui Allah(13) ºi lãsaþi negoþul!(14)

Aceasta este mai bine pentru voi, dacã [voiþi sã] ºtiþi.
10. Apoi, dupã ce Rugãciunea [As-Salat] a fost împlinitã, rãspândiþi-
vã pe pãmânt ºi cãutaþi harul lui Allah ºi pomeniþi-L mult pe Allah,
pentru ca voi sã izbândiþi!(15)

11. ªi dacã vãd ei un negoþ(16) sau o petrecere(17), atunci se împrãºtie
ei înspre ea(18) ºi te lasã pe tine în picioare(19). Spune: "Ceea ce se
aflã la Allah este mai bun decât petrecerea ºi decât negoþul, iar Allah
este Cel mai bun Înzestrãtor!"(20)

11) ªi îi rãsplãteºte dupã faptele lor.
12) Faptele bune ºi rele pe care le-aþi sãvârºit ºi vã va rãsplãti dupã ele.
13) Rugãciunea colectivã de la moschee ºi predica.
14) În intervalul de timp dedicat Rugãciunii colective din ziua de vineri, lãsaþi

negoþul ºi orice alte afaceri care v-ar putea abate atenþia de la Allah!
15) Pomeniþi-L pe Allah tot timpul, cãutând astfel izbânda, atât în aceastã lume,

cât ºi în Lumea de Apoi!
16) O caravanã cu mãrfuri.
17) Un motiv de distracþie.
18) Se împrãºtie, îndreptându-se spre locul unde se face negoþ sau unde lumea

se amuzã.
19) În amvonul (minbar) din care predici.
20) S-a relatat cã Jabir a zis: În vreme ce Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi

sã-l miluiascã! - stãtea în picioare ºi rostea predica de vineri, s-a apropiat o cara-
vanã, venind la Medina. Atunci, tovarãºii Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvân-
teze ºi sã-l miluiascã! - au alergat cãtre ea, încât n-au mai rãmas decât doisprezece
bãrbaþi, între care ne aflam eu, Abu Bakr ºi Omar. Atunci Allah a revelat acest
verset.
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63    SURAT AL-MUNAFIQUN(1)

(Medinitã [104]; 11 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Când vin la tine, fãþarnicii zic: "Mãrturisim cã tu eºti Trimisul lui
Allah". Însã Allah ºtie cã tu eºti Trimisul Sãu ºi Allah mãrturiseºte cã
fãþarnicii sunt mincinoºi(2).
2. Ei ºi-au luat jurãmintele lor(3) drept pavãzã(4) ºi astfel împiedicã de
la calea lui Allah(5). Cât de rãu este ceea ce fac ei!
3. Aceasta este pentru cã ei au crezut, iar apoi s-au lepãdat de
credinþã ºi inimile lor au fost pecetluite, încât ei nu mai pricep.
4. Dacã-i vezi, îþi plac chipurile lor. Dacã vorbesc, asculþi vorba lor.
Dar ei sunt ca niºte butuci rezemaþi(6) ºi ei socotesc cã orice strigãt
este împotriva lor(7). Ei sunt duºmanul! Deci fereºte-te de ei!
Blestemaþi sã fie de Allah! Cum s-au abãtut ei!
5. ªi dacã li se zice lor "Veniþi(8), cãci Trimisul lui Allah se va ruga de
iertare pentru voi!", ei întorc capetele ºi îi vezi cum se îndepãrteazã
îngâmfaþi(9).
6. E totuna pentru ei de te rogi de iertare pentru ei sau nu te rogi de
iertare pentru ei; Allah nu le va ierta lor, cãci Allah nu cãlãuzeºte
neamul celor ieºiþi din drum.

1) "Fãþarnicii" dupã acest cuvânt care apare în versetul 1.
2) Când pretind cã sunt credincioºi.
3) Cele mincinoase.
4) Împotriva uciderii.
5) Ei au pretins cã sunt credincioºi ºi în acelaºi timp ei s-au purtat rãu cu

oamenii, dând astfel o pildã rea pentru religia lor.
6) Pentru cã nu sunt de nici un folos.
7) Din pricina temerii lor.
8) Cãindu-vã.
9) Refuzând sã vinã la Trimis ºi sã-ºi cearã iertare.
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7. Ei sunt aceia care zic(10): "Nu-i îngrijiþi pe aceia care sunt lângã
Trimisul lui Allah, pânã ce ei nu se vor risipi!" Însã ale lui Allah sunt
comorile cerurilor ºi ale pãmântului, dar fãþarnicii nu pricep.
8. Ei zic: "Când ne vom întoarce(11) la Medina, cel mai puternic(12) de
acolo îl va alunga pe cel mai umil"(13). Însã a lui Allah este puterea ºi a
Trimisului Sãu ºi a dreptcredincioºilor, dar fãþarnicii nu ºtiu(14).
9. O, voi cei care credeþi! Sã nu vã abatã averile voastre ºi copiii
voºtri de la pomenirea lui Allah! Cei care fac aceasta, aceia vor fi
pierduþi!
10. ªi dãruiþi din cele cu care v-am înzestrat Noi, înainte ca
moartea(15) sã vinã la unul dintre voi ºi sã zicã el: “Doamne, mai dã-mi
un rãgaz pânã la un termen apropiat, astfel încât sã fac eu milostenie
ºi sã fiu dintre cei evlavioºi!”,
11. Însã Allah nu va mai da rãgaz nici unui suflet, dacã a venit
termenul sãu ºi Allah este bine ºtiutor a ceea ce faceþi(16).

10) Ipocriþii le zic locuitorilor oraºului Medina.
11) Din incursiunea împotriva tribului Al-Mustaliq.
12) Este vorba de Ibn 'Ubayy, pe care locuitorii oraºului Medina îl aleseserã sã

le fie rege înainte de venirea lui Muhammed acolo.
13) Dupã pretenþiile ipocriþilor, este vorba de Muhammed.
14) Abd Allah ibn 'Ubayy ben Salul, liderul ipocriþilor, a zis - când ei se aflau

într-o incursiune împotriva tribului Al-Mustaliq: Dacã ne vom întoarce la Medina cel
puternic îl va alunga pe cel umil. El îl avea în vedere prin "cel umil" pe Trimisul lui
Allah, iar prin "cel puternic" se avea în vedere pe sine. Fiul lui Abd Allah s-a oprit la
porþile Medinei ºi i-a zis tatãlui sãu: Tu eºti cel umil, iar Trimisul lui Allah este Cel
Puternic! Nu intra în Medina pânã ce nu îþi va îngãdui Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!

15) Semnele prevestitoare ale morþii.
16) Al intenþiilor ºi faptelor noastre.
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64    SURAT AT-TAGHABUN(1)

(Medinitã [108]; 18 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Cele din ceruri ºi cele de pe pãmânt Îi aduc laudã lui Allah; a Lui
este împãrãþia ºi a Lui este slava ºi El este cu putere peste toate.
2. El este Cel care v-a creat. ªi printre voi se aflã unii care nu  cred ºi
printre voi se aflã unii care cred, însã Allah vede bine ceea ce faceþi.
3. [El] a creat cerurile ºi pãmântul întru adevãr(2) ºi v-a dat vouã chipuri.
ªi a fãcut chipurile voastre frumoase. ªi la El este întoarcerea.
4. [El] ºtie ceea ce se aflã în ceruri ºi ºtie ceea ce se aflã pre pãmânt
ºi El ºtie atât ceea ce voi þineþi ascuns, cât ºi ceea ce voi descoperiþi.
ªi Allah este bine ºtiutor al celor dinlãuntrul piepturilor(3).
5. Oare nu v-a venit vouã(4) veste despre cei care nu au crezut de mai
înainte [de voi], care au gustat reaua urmare a faptei lor(5) ºi care vor
avea parte de chin dureros?(6)

6. Aceasta, pentru cã au venit la ei trimiºii lor cu semne limpezi, iar ei
au zis: "Oare sã ne cãlãuzeascã pe noi oamenii?" ªi nu au crezut ei(7) ºi
au întors spatele, însã Allah s-a lipsit de ei, cãci Allah este Deajuns
pentru Sine [ºi este] Vrednic de Laudã [Ghaniyy, Hamid].
7. Aceia care nu au crezut, au pretins cã ei nu vor mai fi înviaþi(8).
Spune: "Ba da! Pe Domnul meu! Veþi fi voi înviaþi ºi apoi vi se va vesti
vouã ceea ce aþi fãcut!(9) ªi acesta este un lucru uºor pentru Allah".(10)

1) “Marea pierdere”, una din interpretãrile date acestui cuvânt arab. Sura a
primit acest titlu dupã cuvântul respectiv, care apare în versetul 9. Cuvântul a mai
fost interpretat ºi ca însemnând “înºelare reciprocã”.

2) Cu înþelepciune deplinã.
3) Tainele ºi convingerile ascunse în piepturi.
4) Se adreseazã necredincioºilor nelegiuiþi.
5) A necredinþei lor.
6) În Viaþa de Apoi.
7) Au tãgãduit Adevãrul, religia ºi pe Trimisul lui Allah.
8) Din mormintele lor, dupã moarte.
9) În aceastã lume.
10) Oare este logic ºi drept ca omul sã fie creat atât de perfect ºi minunat ºi ca

pentru el sã fie creat întregul Univers, iar dupã aceea oamenii sã moarã - nedreptãþiþi
ºi nedrepþi - ºi sã se sfârºeascã totul? Nu - pe Allah! - trebuie sã aibã loc învierea ºi
judecata! Acest lucru este impus de logicã ºi de dreptate.
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8. Aºadar, fiþi cu credinþã în Allah, în Trimisul Sãu ºi în Lumina(11) pe
care am trimis-o Noi! Iar Allah este bine ºtiutor a ceea ce faceþi voi.
9. Ziua în care vã va aduna El pentru Ziua Adunãrii, aceea este Ziua
marii pierderi. Iar pe acela care crede în Allah ºi împlineºte fapte
bune, El îl va ierta pentru faptele sale rele ºi-l va lãsa sã intre în
Grãdini pe sub care curg pâraie ºi vor fi veºnic sãlãºluitori în ele.
Aceasta este marea izbândã.
10. Iar aceia care nu cred ºi socotesc semnele Noastre mincinoase,
aceia vor fi oaspeþii Focului ºi vor fi veºnic sãlãºluitori în el. ªi ce rea
soartã!
11. Nici o nenorocire nu-l loveºte pe om decât numai cu îngãduinþa
lui Allah(12). Iar aceluia care crede în Allah, El îi va cãlãuzi inima. Allah
este Atoateºtiutor.
12. Fiþi cu supunere faþã de Allah ºi fiþi cu supunere faþã de Trimis! Iar
dacã voi întoarceþi spatele, [sã ºtiþi cã] Trimisului Nostru îi revine doar
transmiterea limpede(13).
13. Allah! Nu existã altã divinitate afarã de El! ªi în Allah [trebuie] sã
se încreadã dreptcredincioºii!
14. O, voi cei care credeþi! Voi aveþi printre soaþele voastre ºi printre
copiii voºtri un vrãjmaº(14)! Deci, fiþi cu grijã de ei! Însã dacã voi sunteþi
îngãduitori ºi treceþi peste [greºelile lor] ºi îi iertaþi pe ei, sã ºtiþi cã ºi
Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim].
15. Averile voastre ºi copiii voºtri sunt numai o ispitã ºi la Allah se
aflã o mare rãsplatã.
16. Deci, fiþi cu fricã de Allah atâta cât puteþi, ascultaþi, fiþi supuºi ºi
dãruiþi spre binele sufletelor voastre! Iar aceia ale cãror suflete vor fi
ferite de zgârcenie, aceia sunt cei care vor izbândi.

11) Coranul.
12) Prin voinþa Lui.
13) A revelaþiei lui Allah.
14) Motivul revelãrii: S-a relatat cã niºte bãrbaþi mekkani au aderat la Islam ºi au

vrut sã-l urmeze pe Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - în pere-
grinarea lui la Medina, dar soaþele ºi copiii lor i-au împiedicat de la aceasta. Atunci
bãrbaþii le-au dat ascultare ºi au renunþat sã emigreze. În legãturã cu acest moment a
revelat Allah acest verset.
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17. Dacã Îi veþi face lui Allah un împrumut frumos(15), El vi-l va da
înapoi înmulþit ºi vã va ierta pe voi(16), cãci Allah este Mulþumitor [ºi]
Blând [ªakur, Halim].
18. El este ªtiutorul celor nevãzute ºi al celor vãzute, Cel Puternic [ºi]
Înþelept [Al-’Aziz, Al-Hakim].

15) Dacã veþi cheltui pe calea lui Allah.
16) Vã va ierta pãcatele voastre.
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65    SURAT AT-TALAQ(1)

(Medinitã [99]; 12 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O, Profetule! Dacã divorþaþi de muieri, atunci despãrþiþi-vã de ele
dupã timpul de aºteptare prescris pentru ele ºi socotiþi timpul ºi fiþi cu
fricã de Allah - Stãpânul vostru! Nu le alungaþi din casele lor ºi ele sã
nu iasã, doar dacã au sãvârºit mare pãcat(2) dovedit! Acestea sunt
poruncile lui Allah, iar acela care calcã poruncile lui Allah este
nedrept faþã de sine însuºi. Tu nu ºtii, s-ar putea ca Allah sã facã sã se
întâmple dupã aceea un lucru(3)...

1) Sura "Divorþului", numitã astfel dupã conþinutul versetului 1.
2) Prin cuvântul arab "fahiºa" se are în vedere în primul rând adulterul, dar el

include ºi alte pãcate mari.
3) Motivul revelãrii: Al-Bukhari a relatat cã Abd Allah ben Omar a repudiat-o

pe soþia sa când ea era la ciclu. Omar i-a spus acest lucru Trimisului lui Allah - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -, iar Trimisul s-a mâniat ºi a zis: Sã se întoarcã
la ea ºi sã o þinã pânã când ea se va curãþi ºi apoi va avea din nou ciclu ºi din nou se
va curãþi. ªi dacã voieºte sã divorþeze de ea, sã o repudieze atunci când ea va fi
curatã, fãrã sã se mai atingã de ea. Aceasta este perioada stabilitã ºi poruncitã de
Allah.

"O, Profetule! Dacã divorþaþi de muieri, atunci despãrþiþi-vã de ele dupã timpul
de aºteptare prescris pentru ele": Allah le porunceºte Profetului Sãu Muhammed -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi dreptcredincioºilor sã nu divorþeze de
soþiile lor decât în perioada de curãþenie, în care bãrbatul nu s-a apropiat de soþia sa.
Iar perioada de curãþenie este intervalul dintre douã menstruaþii. Dacã femeia are
menstruaþie, o aºteaptã pânã ce se curãþeºte ºi dupã aceea divorþeazã de ea, dacã
voieºte. Iar dacã decide sã se despartã de ea, înregistreazã ziua repudierii ei pentru
calcularea perioadei de aºteptare (în care ea nu are voie sã se recãsãtoreascã),
aceasta fiind de trei cicluri pentru femeile care au menstruaþie ºi de trei luni pentru
cele care nu mai au menstruaþie. Dacã femeia este însãrcinatã, trebuie sã aºtepte
pânã ce ea naºte ºi rãmâne în casa soþului ei pânã ce expirã perioada de aºteptare.
Soþul nu o alungã din casã, decât dacã ea a sãvârºit un adulter dovedit sau dacã este
trivialã ºi se poartã arogant faþã de cei din casã. Acestea sunt poruncile, iar cel care
le încalcã este nedrept faþã de el însuºi. În aceastã perioadã bãrbatul nu ºtie dacã nu
se va împãca cu soþia lui, el putând sã revinã asupra hotãrârii de divorþ în perioada de
aºteptare. Când aceastã perioadã de aºteptare se apropie de sfârºit, bãrbatul se aflã
în faþa a douã alternative: fie sã o reþinã în casa sa ºi sã renunþe la divorþ, fie sã se
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2. Apoi când ele ajung la timpul prescris, atunci sau þineþi-le, dupã
cuviinþã, sau despãrþiþi-vã de ele, dupã cuviinþã!(4) ªi luaþi ca martori
doi oameni drepþi dintre voi ºi faceþi mãrturie faþã de Allah!(5) Cu
aceasta este îndemnat cel care crede în Allah ºi în Ziua de Apoi! Iar
aceluia care este cu fricã de Allah, îi va da El o ieºire [bunã]
3. ªi-l va înzestra pe el de unde el nici nu se aºteaptã. Iar aceluia care
se încrede în Allah, El îi este de ajuns, cãci Allah împlineºte lucrul Sãu
ºi Allah a stabilit un termen pentru fiecare lucru.
4. ªi dacã aveþi îndoieli în privinþa perioadei de aºteptare pentru
muierile care nu mai nãdãjduiesc sã aibã ciclu, aceasta este pentru ele
de trei luni ºi asemenea pentru cele ce nu au încã ciclu. Iar termenul
pentru cele care sunt îngreunate este pânã ce ele zãmislesc. Iar
aceluia care  este cu fricã de Allah, aceluia îi face El lucrul sãu uºor.
5. Aceasta(6) este porunca lui Allah, pe care El v-o trimite vouã. Iar
aceluia care este cu fricã de Allah, El îi va ºterge faptele rele ºi îi va
da lui mare rãsplatã.
6. Lãsaþi-le sã locuiascã acolo unde locuiþi voi, dupã mijloacele
voastre(7), ºi nu le faceþi nici o daunã, ca sã le faceþi sã trãiascã
strâmtorate! Iar dacã ele sunt îngreunate, atunci îngrijiþi de ele pânã
nasc ºi dacã alãpteazã [copiii nãscuþi] de la voi, atunci daþi-le lor
simbria lor ºi sfãtuiþi-vã între voi [în aceastã privinþã], aºa dupã cum se
cuvine! Iar dacã aflaþi voi greutãþi(8), atunci îl va alãpta pe el alta.
7. Cel care este înstãrit sã cheltuiascã dupã averea sa, iar cel a cãrui
înzestrare este mãsuratã sã cheltuiascã din ceea ce i-a dat Allah. Allah
nu sileºte pe nimeni decât dupã cum El i-a dat. ªi Allah va face sã
vinã dupã strâmtorare belºug.
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despartã de ea prin bunã înþelegere, urmând ca dupã expirarea perioadei de aºtep-
tare ea sã pãrãseascã locuinþa lui. Doi bãrbaþi trebuie sã facã mãrturie dreaptã
despre revenire sau despãrþire, faþã de Allah.

4) Acordându-le drepturile ce li se cuvin.
5) Numai pentru Allah ºi nu în favoarea sau împotriva celui pentru care se

depune mãrturie.
6) Ceea ce s-a menþionat în legãturã cu divorþul, revenirea ºi perioada de

aºteptare.
7) Dupã posibilitãþile voastre.
8) Nu vã înþelegeþi în privinþa simbriei.
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8. ªi câte cetãþi s-au rãzvrãtit împotriva poruncii Domnului lor ºi
împotriva trimiºilor Sãi! ªi Noi le-am cerut lor socotealã cu asprime ºi
le-am chinuit pe ele cu chin greu.
9. ªi au gustat ele urmarea purtãrii lor ºi urmarea purtãrii lor a fost
pierderea.
10. Allah a pregãtit pentru ei chin aspru(9). Deci, fiþi cu fricã de Allah,
voi cei dãruiþi cu înþelegere ºi care credeþi! Allah v-a trimis vouã o
Îndemnare(10)

11. [ªi] un Trimis(11), care sã vã recite vouã versetele lui Allah cele
desluºite, ca sã-i scoatã pe cei care cred ºi împlinesc fapte bune din
întunecimi la luminã(12). ªi pe acela care crede în Allah ºi împlineºte
fapte bune El îl va face sã intre în Grãdini pe sub care curg pâraie ºi
veºnic vor fi ei sãlãºluitori în ele. ªi ce înzestrare frumoasã a hotãrât
Allah pentru el!
12. Allah este Cel ce a creat ºapte ceruri ºi tot atâtea pãmânturi.
Între ele coboarã porunca [Sa], pentru ca sã ºtiþi cã Allah este cu
putere peste toate ºi cã Allah cuprinde toate lucrurile cu ºtiinþa [Sa].

9) Pedeapsa Infernului care-i aºteaptã dupã înviere.
10) Coranul.
11) Profetul Muhammed.
12) Din rãtãcire la calea cea dreaptã.
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66    SURAT AT-TAHRIM(1)

(Medinitã [107]; 12 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O, Profetule! De ce îþi opreºti tu ceea ce Allah þi-a îngãduit, cãutând
mulþumirea soaþelor tale? Allah, doarã, este Iertãtor [ºi] Îndurãtor
[Ghafur, Rahim].
2. Allah a orânduit pentru voi dezlegarea jurãmintelor voastre(2) iar
Allah este Stãpânul vostru. ªi El este Atoateºtiutor [ºi] Înþelept [Al-'Alim,
Al-Hakim].
3. Când Profetul i-a încredinþat o tainã uneia dintre soaþele lui, iar ea
a povestit-o ºi Allah i-a vestit lui aceasta, atunci el a înºtiinþat despre o
parte ºi a neglijat o altã parte. ªi când el i-a spus, atunci a zis ea: “Cine
te-a înºtiinþat despre aceasta?”. A rãspuns el: “  M-a înºtiinþat Atoate-
ºtiutorul [ºi] Bineºtiutorul [Al-’Alim, Al-Khabir](3)!”
4. ªi de vã veþi întoarce, cãindu-vã voi amândouã(4) la Allah, inimile
voastre sunt astfel înclinate. Însã de vã veþi susþine una pe alta împo-
triva lui, atunci Allah este Ocrotitorul lui; iar Gavriil ºi dreptcredincioºii
evlavioºi ºi îngerii îi vor fi peste aceasta ajutoare(5).

1) Sura "Opririi", numitã astfel dupã conþinutul versetului 1.
2) Prin ispãºire; vezi 5 : 89.
3) 'A'iºa ºi Hafsa s-au înþeles, din pricina geloziei, sã-l facã pe Trimis - pacea

asupra lui! - sã se îndoiascã în legãturã cu niºte miere pe care au bãut-o în casa Zay-
nabei, spunându-i cã nu este miere, ci o substanþã dulce cu miros urât care se numeºte
"maghafir". Atunci el i-a zis Hafsei: De acum încolo n-am sã mai beau miere la
Zaynab. ªi a jurat sã facã astfel, dar i-a cerut ei sã þinã secret acest lucru. Dar ea i-a
vorbit despre el 'A'iºei. Allah l-a vestit pe Trimis despre cele întâmplate ºi i-a reproºat
lui cã socoteºte interzis ceea ce este permis. ªi i-a poruncit sã dezlege jurãmântul sãu.
Când i-a spus Hafsei cã el ºtie ceea ce s-a întâmplat, ea s-a mirat ºi l-a întrebat: Dar
cine þi-a spus acest lucru? Atunci el i-a rãspuns: M-a înºtiinþat despre aceasta Allah
Atoateºtiutorul ºi Bineºtiutorul! Allah le-a ameninþat pe 'A'iºa ºi pe Hafsa sã se cãiascã
pentru astfel de fapte care îi pricinuiesc rãu Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! ªi le-a mai spus cã Allah îl va apãra pe el ºi-i va fi lui ajutor, împreunã
cu Gavriil, cu dreptcredincioºii evlavioºi ºi cu toþi îngerii.

4) 'A'iºa ºi Hafsa.
5) Împotriva cui îi voieºte lui rãul.
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6) Prin abþinerea de la sãvârºirea de pãcate ºi prin supunerea faþã de Allah.
7) Cu lãncile ºi cu argumente.
8) Prin faptul cã au ajutat împotriva lor, prin necredinþa ºi nesupunerea lor.
9) Împotriva pedepsei Sale.
10) Care a crezut în Allah Cel Unic ºi în trimisul Sãu Moise.
11) Supuºi lui Allah ºi poruncilor Sale.
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5. ªi dacã va divorþa el de voi, s-ar putea ca Domnul lui sã-i dea în locul
vostru soaþe mai bune decât voi: musulmane, dreptcredincioase, ascul-
tãtoare, tânguitoare, adoratoare, postitoare, desfeciorite ºi fecioare.
6.  O, voi cei care credeþi! Pãziþi-vã(6) pe voi înºivã ºi familiile voastre
de un Foc ale cãrui vreascuri sunt oamenii ºi pietrele ºi peste care
sunt îngeri neînduplecaþi ºi aspri, care nu se rãzvrãtesc împotriva lui
Allah în ceea ce le porunceºte ºi care fac ceea ce li se porunceºte.
7. O, voi necredincioºilor! Nu vã dezvinovãþiþi în Ziua aceea, cãci voi
veþi fi rãsplãtiþi dupã cele pe care le-aþi sãvârºit!
8. O, voi cei care credeþi! Întoarceþi-vã la Allah întru cãinþã curatã!
Poate cã Domnul vostru vã va ºterge faptele voastre cele rele ºi vã va
face sã intraþi în Grãdini pe sub care curg pâraie, în Ziua în care
Allah nu va lãsa sã fie umiliþi Profetul ºi aceia care au crezut împreunã
cu el. Lumina lor va grãbi înaintea lor ºi în mâinile lor drepte. ªi vor
zice ei: "Doamne, întregeºte lumina noastrã ºi iartã-ne pe noi, cãci Tu
eºti cu putere peste toate!"
9. O, Profetule! Luptã împotriva necredincioºilor ºi a fãþarnicilor(7) ºi
fii neînduplecat cu ei! Sãlaºul lor va fi Gheena ºi ce rea soartã!
10. Allah le-a dat drept pildã pentru aceia care nu cred pe muierea
lui Noe ºi pe muierea lui Lot, care s-au aflat sub oblãduirea a doi robi
evlavioºi dintre robii Noºtri ºi care i-au viclenit pe ei(8), iar ei doi nu le-
au putut fi de nici un ajutor la Allah(9). ªi [li] s-a zis: "Intraþi în Foc
[laolaltã] cu ceilalþi care intrã!"
11. ªi Allah a dat-o drept pildã pentru  aceia care cred pe muierea
lui Faraon(10), care a zis: "Doamne, dureazã-mi mie o casã lângã Tine
în Rai ºi mântuieºte-mã pe mine de Faraon ºi de fapta sa ºi mântu-
ieºte-mã pe mine de neamul de nelegiuiþi!"
12. ªi [la fel ºi] pe Maria, fiica lui 'Imran, care a rãmas neprihãnitã ºi
am suflat în ea din Duhul Nostru. ªi ea a crezut în cuvintele Domnului
ei ºi în scripturile Sale ºi a fost ea dintre cei supuºi cu statornicie(11).
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67    SURAT AL-MULK(1)

(Mekkanã [77]; 30 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Binecuvântat fie Acela care are în mâna Lui împãrãþia ºi este cu
putere peste toate,
2. Acela care a fãcut moartea ºi viaþa, ca sã vã încerce pe voi,
[pentru a vedea] care dintre voi este mai bun întru faptã. ªi El este
Puternic [ºi] Iertãtor [Al-'Aziz, Al-Ghafur].
3. Acela care a creat ºapte ceruri unul peste altul, fãrã sã vezi(2) nici o
nepotrivire în creaþia Celui Milostiv [Ar-Rahman]. Întoarce-þi
privirea!(3) Oare vezi tu vreo crãpãturã?
4. Întoarce-þi iarãºi privirea de douã ori! Privirea se va întoarce la tine
umilitã ºi slabã!
5. Noi am împodobit cerul cel mai de jos cu candele(4) ºi le-am fãcut
pe ele pietre pentru lovirea ºeitanilor ºi am pregãtit pentru ei chinul
Vãpãii.
6. Aceia care nu au crezut în Domnul lor vor avea parte de chinul
Gheenei. ªi ce rea întoarcere!
7. Când vor fi aruncaþi în ea, îi vor auzi vuietul, în vreme ce ea
clocoteºte.
8. Aproape cã plesneºte de mânie. De fiecare datã când este
aruncatã o ceatã nouã, pãzitorii sãi îi întreabã: "Oare nu a venit la voi
un prevenitor?"(5)

9. Iar ei vor zice: "Ba da! A venit la noi un prevenitor, însã noi l-am
învinuit de minciunã ºi am zis: Allah nu a trimis nimic, iar voi(6) nu
sunteþi decât în mare rãtãcire!"

1) Sura "Împãrãþiei", numitã astfel dupã primul  verset. Se mai numeºte ºi
Tabarak "Fie binecuvântat!".

2) Se adreseazã omului în general.
3) Priveºte din nou, dacã te îndoieºti!
4) Stelele strãlucitoare.
5) În viaþa de pe pãmânt, ca sã vã previnã pe voi asupra acestei pedepse?
6) Profetul ºi adepþii sãi.
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10. ªi ei vor zice: "Dacã noi am fi ascultat ºi am fi priceput, nu am fi
printre oaspeþii Vãpãii!"(7)

11. ªi astfel ei vor mãrturisi pãcatele lor. Aºadar, striviþi sã fie
oaspeþii Vãpãii!
12. Aceia care se tem de Domnul lor, fãrã sã-L vadã pe El, vor avea
parte de iertare ºi de mare rãsplatã.
13. Spuneþi în ºoaptã vorba voastrã ori rostiþi-o cu glas tare! El le ºtie
pe cele dinlãuntrul piepturilor(8).
14. Oare nu le ºtie pe cele pe care le-a creat, cu toate cã El este
Binevoitor [ºi] Atoateºtiutor [Al-Latif, Al-Khabir]?
15. El este  Cel care v-a fãcut pãmântul supus. Deci strãbateþi
întinderile sale. ªi mâncaþi din înzestrarea Lui. ªi la El este învierea(9).
16. Sunteþi voi siguri cã Cel din cer nu va lãsa sã vã înghitã pãmântul,
când iatã cã el se cutremurã?!(10)

17. Sau sunteþi siguri cã Cel din cer nu va trimite asupra voastrã o
vijelie cu pietre? Atunci veþi ºti cum va fi mustrarea Mea!(11)

18. ªi cei de dinaintea lor i-au învinuit de minciunã [pe trimiºii lor] ºi
cum a fost rãzbunarea Mea?!
19. Oare nu vãd ei pãsãrile de deasupra lor întinzând ºi strângând
aripile lor? Nu le poate þine pe ele decât Cel Milostiv [Ar-Rahman]! El
este Cel care le vede pe toate.
20. Cine este acela care sã fie pentru voi(12) oºtire ce vã ajutã
împotriva Celui Milostiv [Ar-Rahman]? Necredincioºii nu sunt decât
într-o amãgire.
21. Cine este acela care vã îngrijeºte pe voi, dacã El opreºte darurile
Sale(13)? Însã ei stãruie în semeþia lor ºi în fuga lor [de Adevãr].

7) Oaspeþii Infernului.
8) Deci fiþi cu fricã de El!
9) Din morminte.
10) Întrebãrile sunt adresate necredincioºilor.
11) Care este pedeapsa pentru cã l-aþi tãgãduit pe Trimisul Meu.
12) Necredincioºii.
13) Ploaia, apa etc.
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22. Oare cel care merge cu faþa plecatã este mai bine cãlãuzit sau
cel care merge cu capul sus, pe un drum drept?
23. Spune: "El este Cel care v-a creat ºi v-a dat vouã auzul ºi ochii ºi
inimile!(14) Dar voi sunteþi puþin mulþumitori".
24. Spune: "El este Cel care v-a rãspândit pe pãmânt ºi la El veþi fi
adunaþi!"(15)

25. Ei zic: "Când va fi aceastã fãgãduinþã, dacã voi sunteþi întru
adevãr?"
26. Spune: "ªtiinþa despre aceasta este numai la Allah, iar eu sunt
numai un prevenitor limpede!"
27. ªi când o vor vedea aproape, se vor întrista chipurile celor care
nu au crezut. ªi [li] se va zice: "Aceasta este ceea ce voi aþi cerut!"
28. Spune: “Cum vi se pare? Dacã Allah ne va face sã pierim pe
mine ºi pe cei care sunt cu mine sau va fi îndurãtor cu noi, cine îi va
apãra pe cei necredincioºi de un chin dureros?”(16)

29. Spune: "El este Cel Milostiv [Ar-Rahman]! Noi credem în El ºi în
El ne încredem ºi veþi afla voi cine este în rãtãcire învederatã!"
30. Spune: "Ce credeþi? De se va strecura apa voastrã în adânc, cine
vã va aduce apã de izvor?"(17)

14) Minþile care înþeleg.
15) Pentru rãsplatã.
16) Necredincioºii din Mekka au uneltit pentru a-l ucide pe Profet ºi pe cei care

au crezut în el, dar la ce le-ar folosi moartea acestora, dacã Allah îi va pedepsi pe
necredincioºi cu asprime?

17) Nu vã poate aduce apã decât Allah, Stãpânul Universului.
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68    SURAT AL-QALAM(1)

(Mekkanã [2]; 52 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Nun.(2) Pe calem ºi pe ceea ce ei scriu!(3)

2. Tu nu eºti, prin mila Domnului tãu, smintit!(4)

3. ªi tu vei avea parte de o rãsplatã neîntreruptã!(5)

4. ªi tu ai o fire minunatã(6)!
5. Vei vedea tu ºi vor vedea ºi ei
6. Cine dintre voi este smintit.
7. Domnul tãu ºtie mai bine cine a rãtãcit de la drumul Sãu ºi El îi
cunoaºte mai bine pe cei care sunt bine cãlãuziþi.
8. Deci, nu da ascultare celor ce socot minciunã!(7)

9. Ei ar dori ca tu sã fii binevoitor ºi sã fie ºi ei binevoitori.
10. Nu da ascultare celui care juruieºte întruna ºi e vrednic de dis-
preþ(8),

1) Sura "Calemului", numitã astfel dupã acest cuvânt care apare în primul ver-
set. Mai este numitã ºi Sura Nun, dupã aceastã literã de la începutul versetului 1.

2) Vezi 2 : 1.
3) Jur pe calemul cu care se scrie!
4) Adevãrul pentru care este fãcut jurãmântul din versetul 1, adicã faptul cã

Profetul nu este nebun, aºa cum îl învinuiau idolatrii.
5) Pentru cã rabzi rãul pe care þi-l fac.
6) Al-Bukhari ºi Muslim au relatat de la Anas - Allah fie mulþumit de el! - care a

zis: L-am slujit pe Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
vreme de zece ani ºi nu mi-a zis mie niciodatã "Of!" ºi nu mi-a spus pentru un lucru pe
care l-am fãcut "De ce l-ai fãcut?" ºi nici pentru un lucru pe care nu l-am fãcut "De ce
nu l-ai fãcut?". ªi avea Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
-  cele mai alese însuºiri dintre toþi oamenii. N-am atins nici o mãtase ºi nimic altceva
care sã fie mai catifelat decât mâna Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - ºi nu am mirosit nici un alt mosc ºi nici un alt parfum care sã fie mai
plãcut decât sudoarea Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã!

7) Versetele lui Allah.
8) Care face multe jurãminte. Aluzie la Al-Walid ibn al-Mughira.
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9) Care este zgârcit cu bunurile sale sau care împiedicã de la Islam.
10) Nu-i da ascultare pentru cã el este bogat ºi are copii!
11) Sau i se citesc.
12) Pe idolatrii de la Mekka.
13) Sau fãrã sã rosteascã expresia 'In ºa'a Allah! (Dacã vrea Allah).
14) Nici un sãrac.
15) Sã-i împiedice pe sãrmani sã intre în grãdinile lor.
16) Sau cel mai bun dintre ei, dupã o altã interpretare.

11. Defãimãtor, care umblã cu clevetiri,
12. Care împiedicã binele(9), e nelegiuit, pãcãtos,
13. Crud, ºi, dupã toate astea, ºi bastard,
14. Pentru cã el are avere ºi copii!(10)

15. Când i se recitã(11) lui versetele Noastre, el zice: "Basme ale celor
de demult!"
16. Noi îi vom face lui un semn pe nas!
17.  Noi i-am încercat pe ei(12), aºa cum i-am încercat pe stãpânii
grãdinii, când au jurat sã adune roadele din ea dimineaþa,
18. Dar fãrã sã lase nimic necules(13),
19. ªi s-a abãtut peste ea o nenorocire de la Domnul tãu, în vreme
ce ei dormeau,
20. Iar dimineaþa era asemenea unui ogor cules.
21. ªi dimineaþa s-au strigat ei unii pe alþii.
22. "Purcedeþi devreme la ogoarele voastre, ca sã culegeþi [roadele]!"
23. ªi au purces ei, zicându-ºi unul altuia mai mult în ºoaptã:
24. "Sã nu intre astãzi peste voi, în ea, nici un sãrman!"(14)

25. ªi au purces devreme, hotãrâþi sã-i opreascã, închipuindu-ºi cã
vor fi în stare de aceasta(15),
26. Dar când au vãzut-o, au zis ei:"Noi suntem cu adevãrat rãtãciþi,
27. Sau, mai degrabã, noi suntem lipsiþi [de roadele noastre]!"
28. A zis cel mai drept dintre ei(16): "Oare nu v-am zis eu sã aduceþi
mãrire [lui Allah]?"
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29. Au zis ei: "Mãrire Domnului nostru! Noi am fost nedrepþi!"(17)

30. ªi s-au îndreptat unul cãtre altul, aducându-ºi mustrãri.
31. ªi au zis ei: "Vai de noi! Noi am fost nelegiuiþi!(18)

32. Poate cã Domnul nostru ne va da în schimb [ceva] mai bun decât
ea!(19) Noi dorim sã ne apropiem de Domnul nostru!"(20)

33. Aºa este chinul!(21) Iar chinul din Lumea de Apoi va fi ºi mai mare!
Dacã ei ar ºti!
34. Însã cei evlavioºi au la Domnul lor Grãdinile plãcerii.
35. Oare Noi îi tratãm pe cei supuºi [lui Allah] la fel ca pe cei
pãcãtoºi?!
36. Ce-i cu voi? Cum judecaþi?
37. Sau aveþi voi o Carte(22) din care învãþaþi
38. Cã veþi avea tot ceea ce poftiþi?
39. Sau aþi luat de la Noi jurãminte pânã în Ziua Învierii, prin care
Ne legãm sã vã dãm ceea ce hotãrâþi?
40. Întreabã-i care dintre ei este pentru aceasta(23) chezaº?
41. Sau au ei asociaþi?(24) Sã-i aducã pe asociaþii lor, dacã ei sunt
întru adevãr!
42. Într-o Zi li se va arãta lor o nenorocire(25) ºi ei vor fi chemaþi la
prosternare, însã nu vor putea(26).

17) Nelãsând partea ce se cuvenea sãracilor.
18) În hotãrârea rea pe care am luat-o.
19) Ca urmare a cãinþei ºi întoarcerii noastre la El.
20) Pentru a ne ierta pe noi ºi a ne compensa pentru ceea ce am pierdut.
21) Din aceastã lume.
22) Revelatã.
23) Pentru aceastã hotãrâre.
24) Care sã fie chezaºi împreunã cu ei?
25) Vâlva din acea zi; dupã o altã interpretare, în acea zi, Allah îºi va arãta

piciorul ºi toþi credincioºii se vor prosterna pe când necredincioºii vor avea spatele
înþepenit.

26) Din pricina pedepsei care-i va copleºi.
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43. Plecaþi vor fi ochii lor ºi îi va acoperi umilinþa(27), pentru cã ei au
fost chemaþi la prosternare(28), când erau în pace!...
44. Deci lasã-Mã pe Mine ºi pe cei ce socotesc mincinoasã aceastã
vestire! Noi îi vom trage pe ei treptat, de unde ei nici nu ºtiu(29).
45. Eu le dau lor un rãgaz, însã vicleºugul Meu este temeinic!
46. Sau le ceri lor o rãsplatã ºi ei sunt împovãraþi de datorii?(30)

47. Sau le ºtiu ei pe cele nevãzute ºi [din ele] scriu ei?(31)

48. Deci îndurã cu rãbdare hotãrârea Domnului tãu(32) ºi nu fi ca
tovarãºul peºtelui cel mare [Iona], care L-a chemat [pe Allah], când el
era plin de mâhnire!(33)

49. Dacã nu l-ar fi ajuns pe el îndurarea de la Domnul lui(34), ar fi
fost el aruncat pe þãrmul gol ºi ar fi fost acoperit de ruºine.
50. Însã l-a ales pe el Domnul sãu ºi l-a aºezat pe el printre cei
evlavioºi(35).
51. Aceia care nu cred aproape cã te doboarã cu privirile lor(36), când
aud Îndemnarea(37), ºi zic ei: "El este smintit!"
52. Însã El nu este decât o Îndemnare pentru toate lumile!

27) Pentru nesupunerea lor din timpul vieþii.
28) Doar adorarea numai a lui Allah.
29) Allah îi va împinge pe ei treptat cãtre pieire.
30) Pentru cã-i chemi pe ei la Adevãr ºi ei nu pot s-o achite din pricina dato-

riilor?
31) Ceea ce hotãrãsc ei ºi cã ei vor avea o poziþie mai bunã la Allah decât

credincioºii, datoritã necredinþei lor?
32) ªi sã nu te împiedice de la transmiterea Mesajului rãul pe care þi-l fac ºi

faptul cã ei te socotesc pe tine mincinos!
33) Când se afla în burta peºtelui ºi avea inima plinã de mâhnire ºi de mânie

împotriva neamului sãu.
34) Pentru cãinþa ºi implorarea sa.
35) În rândul profeþilor.
36) Duºmãnoase.
37) Coranul.
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69    SURAT AL-HAQQA(1)

(Mekkanã [78]; 52 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. "Cea adevãratã!"(2)

2. Ce este "cea adevãratã"?
3. Dar ce te-ar putea face sã crezi cã este "cea adevãratã"?
4. Thamud(3) ºi ’Ad(4) au socotit Ziua Judecãþii o minciunã!
5. În ce-i priveºte, [cei din neamul] Thamud au fost nimiciþi de vijelie.
6. ªi în ce-i priveºte, [cei din neamul] ’Ad au fost nimiciþi de un vânt
ºuierãtor, turbat,
7. Pe care [Allah] l-a dezlãnþuit împotriva lor [vreme de] ºapte nopþi ºi
opt zile, una dupã alta! ªi ai fi putut sã vezi neamul [de oameni]
doborâþi, de parcã ar fi fost niºte trunchiuri goale de palmieri(5).
8. Oare mai vezi sã fi rãmas vreo urmã din ei?
9. Au urmat Faraon ºi cei de dinaintea lui ºi cetãþile nimicite(6), care
au venit cu mare pãcat(7).
10. ªi astfel, ei s-au rãzvrãtit împotriva Trimisului Domnului lor ºi El
i-a lovit cu pedeapsã mare.
11. Când apele s-au revãrsat, v-am dus pe voi pe corabie(8),
12. Pentru ca Noi sã facem din aceasta(9) pentru voi o pomenire(10) ºi
pentru ca urechea care o aude sã o þinã minte.

1) Sura "Celei adevãrate", numitã astfel dupã versetele 1-3.
2) Ceasul cel adevãrat, în care toate lucrurile se vor adeveri ºi fiecare va fi rãs-

plãtit dupã faptele sale.
3) Neamul profetului Salih.
4) Neamul profetului Hud.
5) Smulse din rãdãcini ºi rostogolite de vânt.
6) Sodoma ºi Gomora.
7) Necredinþa ºi fapta urâtã.
8) Când s-a produs potopul lui Noe ºi apele au cuprins totul, Allah i-a dus pe

dreptcredincioºi pe corabie.
9) Din salvarea dreptcredincioºilor ºi înecarea pãcãtoºilor.
10) Semn ºi învãþãturã care sã aminteascã de fãgãduinþa Sa, în ceea ce pri-

veºte izbânda profeþilor Sãi ºi nimicirea duºmanilor Sãi.
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13. ªi când se va sufla în trâmbiþã cu o singurã suflare(11)

14. ªi vor fi ridicate pãmântul ºi munþii ºi apoi vor fi fãcuþi pulbere,
dintr-o singurã loviturã(12),
15. În Ziua aceea se va produce "cea care trebuie sã se întâmple,"(13)

16. Iar cerul se va despica, cãci el în Ziua aceea va fi slab(14),
17. Iar îngerii vor fi la marginile sale(15) ºi opt [dintre ei] vor purta
Tronul Domnului tãu deasupra lor(16), în Ziua aceea.
18. În Ziua aceea vã veþi înfãþiºa(17) ºi nimic din voi nu va fi ascuns.
19. În ce-l priveºte pe acela cãruia i se va da cartea sa în dreapta
lui(18), el va zice: "Þineþi, citiþi cartea mea!
20. Eu am crezut cã voi primi rãsplata mea!"(19)

21. ªi el va avea parte de o viaþã plãcutã,
22. Într-o Grãdinã înãlþatã,
23. Cu rodurile ei atârnând în jos.
24. "Mâncaþi ºi beþi(20) cu plãcere pentru ceea ce aþi fãcut mai înainte,
în zilele trecute!"(21)

25. În ce-l priveºte pe cel cãruia i se va da cartea sa în stânga lui(22),
acela va zice: "Vai mie! Mai bine de nu mi s-ar fi dat cartea mea
26. ªi de n-aº fi ºtiut care este rãsplata mea!(23)

11) Vestind sfârºitul lumii.
12) Lovindu-se unul de altul din pricina cutremurului puternic.
13) Va fi Ziua sau Ceasul de Apoi.
14) ªi sfâºiat.
15) Atunci când se va despica cerul.
16) Deasupra celorlalþi îngeri adunaþi.
17) Dinaintea Domnului vostru pentru judecatã ºi rãsplatã.
18) Ca semn al izbânzii sale.
19) Cã voi primi rãsplata mea în Ziua de Apoi ºi de aceea am crezut ºi am

sãvârºit fapte bune.
20) Li se va spune lor.
21) În viaþa pãmânteascã.
22) Când îºi va primi pedeapsa.
23) Dacã nu aº fi aflat nimic despre rãsplata mea.
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27. Mai bine dacã ar fi fost [moartea mea] nestrãmutatã!
28. Averea mea nu mi-a fost de nici un folos!(24)

29. Puterea mea a fost spulberatã!"(25)

30. "Luaþi-l ºi puneþi-l în lanþuri(26),
31. Apoi lãsaþi-l sã ardã în Iad!
32. Apoi legaþi-l pe el cu un lanþ de ºaptezeci de coþi mãsurã!
33. El nu a crezut în Allah Cel Mare
34. ªi nu a îndemnat la hrãnirea celui sãrman!
35. [De aceea], el nu are în aceastã Zi aici nici un prieten(27)

36. ªi nici mâncare, afarã de puroi,
37. Pe care nu-l mãnâncã decât pãcãtoºii!"
38. Dar nu!... Jur pe ceea ce vedeþi
39. ªi pe ceea ce nu vedeþi(28)

40. Cã el(29) este Cuvântul unui Trimis nobil(30)

41. ªi nu este cuvântul unui poet!(31) Însã voi nu credeþi decât prea
puþin!
42. ªi nu este cuvântul unui ghicitor!(32) Însã voi nu vã lãsaþi îndem-
naþi(33) decât prea puþin!
43. Este o revelaþie(34) de la Stãpânul lumilor!

24) Nimic nu mi-a fost de folos împotriva pedepsei lui Allah.
25) Autoritatea asupra oamenilor sau capacitatea de a aduce argumente.
26) Li se va zice pãzitorilor Infernului.
27) Care sã-l ajute.
28) Pe cele vãzute ºi pe cele nevãzute.
29) Coranul.
30) Cuvântul lui Allah transmis oamenilor de cãtre Profetul Muhammed.
31) Aºa cum pretind unii.
32) Aºa cum pretindeau unii, spunând cã ar fi vorbe asemãnãtoare cu cele ale

prezicãtorilor din  perioada anterioarã Islamului.
33) Nu luaþi aminte!
34) Coranul este o revelaþie de la Allah.
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44. ªi dacã ar fi nãscocit el unele vorbe împotriva Noastrã,
45. L-am fi apucat Noi de [mâna] dreaptã(35)

46. ªi i-am fi tãiat Noi vâna inimii
47. ªi nimeni dintre voi nu Ne-ar fi putut opri!
48. El(36) este pentru cei cu fricã o îndemnare
49. ªi Noi ºtim cã unii dintre voi îl socotesc minciunã(37).
50. El este un suspin(38) pentru cei care nu cred
51. ªi El este Adevãrul deplin!(39)

52. Deci slãveºte numele Domnului tãu Cel Mare [Al-'Aziz]!
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35) L-am fi umilit Noi.
36) Coranul.
37) Preferând viaþa pãmânteascã ºi poftele lor.
38) În semn de regret, când vor vedea rãsplata dreptcredincioºilor.
39) Adevãrul cel mai curat.
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70    SURAT AL MA'ARIJ(1)

(Mekkanã [79]; 44 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Cineva(2) care se roagã(3) a cerut sã cadã(4) o osândã neîndoielnicã
2. Peste cei necredincioºi, pe care nimeni nu o poate opri
3. [ªi care sã vinã] de la Allah, Stãpânul drumurilor înãlþãrii.
4. Îngerii ºi Duhul(5) se vor înãlþa la El într-o Zi a cãrei duratã este cât
cincizeci de mii de ani.
5. Deci rabdã cu bunã rãbdare!
6. Ei o vãd departe(6),
7. Însã Noi o vedem aproape(7).
8. În Ziua aceea va fi cerul precum arama topitã(8),
9. Iar munþii vor fi asemenea lânii scãrmãnate
10. ªi nu-l va mai întreba prietenul pe prieten(9),
11. Mãcar cã se vor vedea. Pãcãtosul va voi în Ziua aceea sã se
rãscumpere de osândã cu copiii sãi,
12. Cu soaþa sa, cu fratele sãu
13. ªi cu neamul sãu care-i dãruieºte lui adãpost,

1) "Drumurile înãlþãrii" (titlu dat dupã versetul 3) sunt drumurile pe care îngerii
coboarã din cer ºi urcã de pe pãmânt.

2) Ibn Abbas a relatat cã An-Nadr ben al-Harth a spus, când Trimisul lui Allah -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a speriat, ameninþându-i cu pedeapsa lui
Allah: "Doamne, dacã acesta este adevãrul venit de la Tine, fã sã pogoare asupra
noastrã o ploaie de pietre din cer!" Atunci Allah a revelat: "Cineva care se roagã a
cerut sã cadã o pedeapsã neîndoielnicã / Peste cei necredincioºi, pe care nimeni
nu o poate opri".

3) În batjocurã.
4) Sã cadã asupra lui.
5) Adicã Gavriil.
6) Pedeapsa.
7) Noi o vom vedea venind curând.
8) Sau ca o altã substanþã topitã din cauza focului.
9) Fiind preocupat numai de el însuºi.
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10) Infernul cu care este ameninþat pãcãtosul.
11) De la Adevãr ºi de la supunere.
12) Averi.
13) Când are parte de avere, este zgârcit cu ea ºi nu face milostenie din ea.
14) Cei care depãºesc ceea ce le-a îngãduit Allah, trecând la ceea ce le-a

interzis lor.
15) La vremea lor.
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14. Cu toþi cei care se aflã pe pãmânt, care l-ar putea mântui.
15. Dar nu! Va fi o flacãrã(10)

16. Ce-i va smulge pielea de pe cap
17. ªi-l va chema pe cel care a întors spatele ºi s-a depãrtat(11)

18. ªi a adunat(12) ºi a grãmãdit în vase.
19. Omul a fost fãcut nestatornic;
20. Când are parte de rãu, el este abãtut
21. Iar când are parte de bine, el este zgârcit(13),
22. Afarã de cei care fac Rugãciunea,
23. Care sunt stãruitori în Rugãciunea lor,
24. Din a cãror avere este un drept hotãrât,
25. Pentru cerºetor ºi pentru cel lipsit;
26. Iar aceia care socotesc adevãratã Ziua Judecãþii
27. ªi aceia care se tem de osânda Domnului lor -
28. Cãci nu existã nici o apãrare împotriva chinului Domnului lor! -
29. ªi aceia care îºi pãstreazã castitatea,
30. Mai puþin de soaþele lor sau de cele pe care le stãpânesc
dreptele lor, cãci pentru aceasta ei nu vor fi mustraþi,
31. Iar cei care aleargã dupã mai mult decât aceasta sunt
pãcãtoºi(14),
32. ªi aceia care pãzesc ceea ce li se încredinþeazã, precum ºi
legãmântul lor,
33. ªi aceia care sunt drepþi în mãrturiile lor
34. ªi aceia care împlinesc Rugãciunea lor(15),
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35. Aceia vor fi cinstiþi în Grãdini(16).
36. Dar ce este cu aceia care nu au crezut cã grãbesc cu ochii
îndreptaþi spre tine,
37. [Venind de] la dreapta ºi [de] la stânga, în cete?
38. Oare nãdãjduieºte fiecare om dintre ei sã fie lãsat sã intre în
Grãdina plãcerii?(17)

39. Ba nu! Noi i-am creat din ceea ce ºtiu!(18)

40. Nu! Jur pe Stãpânul rãsãriturilor ºi al apusurilor, cã Noi suntem
în stare
41. Sã-i schimbãm cu alþii mai buni decât ei ºi de nimeni nu putem fi
împiedicaþi!
42. Deci, lasã-i sã se afunde ºi sã se joace, pânã ce vor întâlni Ziua
lor, cu care au fost ameninþaþi,
43. Ziua în care vor ieºi din morminte în grabã, ca ºi cum ar alerga
cãtre niºte pietre ridicate(19),
44. Cu ochii plecaþi, acoperiþi de umilinþã! Aceasta este Ziua cu care
au fost ameninþaþi!

16) Ca rãsplatã de la Allah.
17) Fãrã sã aibã calitãþile pe care le au cei care intrã în Paradis?
18) Adicã din picãturi (de lichid seminal), iar Cel care a putut face acest lucru va

putea ºi sã-i nimiceascã.
19) Care le indicã drumul.
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71    SURAT NUH(1)

(Mekkanã [71]; 28 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Noi l-am trimis pe Noe la neamul sãu, [zicându-i]: “Îndeamnã
neamul tãu, înainte de a se abate asupra lui o osândã dureroasã!”(2)

2. A zis el: "O, neam al meu! Eu sunt pentru voi un prevenitor
limpede,
3. Adoraþi-L pe Allah, fiþi cu fricã de El ºi daþi-mi ascultare!
4. El vã va ierta o parte din pãcatele voastre ºi vã va da vouã rãgaz
pânã la un termen hotãrât. Însã când va veni termenul hotãrât de
Allah, el nu va mai putea fi amânat, dacã voiþi sã ºtiþi!"
5. El(3) a zis: "Doamne, eu am chemat neamul meu(4), noaptea ºi
ziua(5),
6. Însã chemarea mea nu a fãcut decât sã le sporeascã fuga.
7. ªi de câte ori i-am chemat ca sã le ierþi lor, ei ºi-au vârât degetele
în urechi, s-au înfãºurat în veºmintele lor ºi au stãruit(6) ºi s-au arãtat cu
mare trufie;
8. Apoi i-am chemat cu glas tare;
9. Apoi le-am vorbit lor deschis ºi le-am vorbit lor în tainã
10. ªi le-am zis lor: "Rugaþi-vã de iertare Domnului vostru, cãci El
este Iertãtor [Ghaffar],
11. Pentru ca El sã trimitã asupra voastrã cerul cu ploaie din belºug
12. ªi pentru ca sã vã dãruiascã vouã averi ºi copii ºi sã vã dea vouã
grãdini ºi sã vã dea vouã pâraie!(7)

1) "Nuh" - forma arabã a numelui lui Noe. Sura poartã acest titlu dupã numele
lui, menþionat în versetul 1.

2) Pedeapsa potopului.
3) Noe.
4) La credinþa în Allah Cel Unic ºi la împlinirea de fapte bune.
5) Fãrã întrerupere.
6) În rãu ºi în necredinþã.
7) Din care sã udaþi grãdinile.
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13. Ce este cu voi cã nu vã rugaþi lui Allah, aºa cum se cuvine,
14. Dupã ce El v-a creat pe voi în [mai multe] faze?(8)

15. Oare nu aþi vãzut voi cum a creat Allah ºapte ceruri, unul peste
altul
16. ªi a fãcut Luna sã le fie lor luminã ºi a fãcut Soarele ca o candelã?
17. Allah v-a fãcut pe voi sã rãsãriþi asemenea ierburilor, din pãmânt(9),
18. Apoi vã va aduce pe voi înapoi la el ºi vã va face sã ieºiþi cu
adevãrat.
19. ªi Allah v-a fãcut vouã pãmântul ca un covor,
20. Pentru ca voi sã umblaþi pe el, pe cãrãri largi!"
21. Noe a zis: "Doamne, ei s-au arãtat cu nesupunere faþã de mine ºi
îl urmeazã pe acela ale cãrui averi ºi ai cãrui copii nu fac decât sã-i
sporeascã pierderea!
22. ªi ei au nãscocit un vicleºug prea mare
23. ªi au zis: "Nu-i pãrãsiþi niciodatã pe zeii voºtri! Nu-i pãrãsiþi nicio-
datã pe Wadd ºi pe Suwa' ºi pe Yaguth ºi pe Ya'uq ºi pe Nasr!(10)"
24. Ei i-au adus pe mulþi în rãtãcire. [Doamne,] nu le spori
nelegiuiþilor decât rãtãcirea!
25. Din pricina pãcatelor lor ei au fost înecaþi(11) ºi vor fi duºi sã intre
în Foc ºi nu au aflat pentru ei ajutoare afarã de Allah!"
26. ªi Noe a zis: "Doamne, nu lãsa pe pãmânt nici un sãlãºluitor într-
o casã, dintre necredincioºi(12),
27. Cãci, dacã-i vei lãsa [în viaþã], ei îi vor duce în rãtãcire pe robii Tãi
ºi nu vor zãmisli decât pãcãtoºi necredincioºi!
28. Doamne! Iartã-mã pe mine ºi pe pãrinþii mei ºi pe cel care intrã
în casa mea cu credinþã, ca ºi pe dreptcredincioºi ºi pe dreptcre-
dincioase, ºi nu le spori nelegiuiþilor decât pierderea!"

8) Din þãrânã, apoi din picãturi, care s-au preschimbat în cheaguri etc.
9) V-a creat pe voi din pãmânt.
10) Numele unor idoli pe care îi venera neamul lui Noe ºi pe care i-au venerat

politeiºtii, dupã ei.
11) În timpul potopului.
12) Nici un necredincios.
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72    SURAT AL-DJINN(1)

(Mekkanã [40]; 28 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Spune: "Mi-a fost revelat mie cã o ceatã de djinni au ascultat(2) ºi
apoi au zis: "Noi am auzit un Coran minunat,
2. Care cãlãuzeºte cãtre drumul cel drept! Noi credem în el ºi nu-i
vom face Domnului nostru nici un asociat!
3. Pentru cã El - înalþã-se mãrirea Domnului nostru! - nu ªi-a luat
soaþã ºi nici copil!(3)

4. ªi netrebnicul nostru(4) a spus asupra lui Allah minciuni.
5. Noi am crezut cã nici oamenii, nici djinnii nu vor spune împotriva lui
Allah minciuni,
6. Însã au fost bãrbaþi dintre oameni care au cãutat apãrare la
bãrbaþii dintre djinni, dar le-a sporit lor suferinþa,
7. ªi cã ei au crezut(5), aºa cum aþi crezut ºi voi, cã Allah nu va învia
pe nimeni.
8. Noi am atins cerul(6) ºi l-am aflat plin de pãzitori aspri ºi de bolizi.
9. Noi ne-am aºezat în el pe niºte locuri pentru a auzi. Însã cine se
pune la ascultat acum gãseºte un bolid stând la pândã pentru el.
10. Noi nu ºtim dacã se voieºte rãu celor de pe pãmânt sau voieºte
Domnul lor [sã-i cãlãuzeascã] pe calea cea dreaptã.
11. Printre noi se aflã unii drepþi ºi [alþii] mai puþin drepþi; astfel ºi noi
am fost împãrþiþi în felurite cete.
12. Noi credem cã nu-L vom putea slãbi niciodatã pe Allah pe
pãmânt ºi nu-L vom putea slãbi pe El, fugind noi.

1) "Al - Djinn", titlu dat dupã versetul 1.
2) La acest Coran.
3) Allah este mai presus decât sã aibã soþie ºi fiu.
4) Cel care ne ispiteºte ºi ne duce în rãtãcire.
5) Mi s-a revelat mie cã ei au crezut.
6) Am cãutat sã ajungem la cer.
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13. ªi când am auzit noi cãlãuzirea(7), am crezut în ea ºi acela care
crede în Domnul sãu sã nu se teamã nici de împuþinare, nici de
împovãrare!
14. Unii dintre noi sunt musulmani ºi unii dintre noi sunt nelegiuiþi.
Aceia dintre noi care au îmbrãþiºat Islamul sunt aceia care au cãutat
calea cea dreaptã.
15. Cât despre cei nelegiuiþi, ei sunt vreascuri de foc pentru
Gheena"(8).
16. ªi de vor merge ei pe  calea cea dreaptã, le vom da Noi apã din
belºug,
17. Pentru ca sã-i încercãm. ªi cel ce se întoarce de la pomenirea
Domnului sãu, pe acela îl va îndrepta El cãtre un chin aspru.
18. Moscheile sunt ale lui Allah ºi nu chemaþi pe nimeni împreunã cu
Allah!(9)

19. ªi când s-a ridicat robul lui Allah(10), chemându-L pe El(11), aproa-
pe cã s-au îmbulzit [Al-Djinn] cãtre el.
20. Spune: "Eu Îl chem(12) numai pe Domnul meu ºi nu-I fac Lui nici
un asociat!"
21. Spune: "Eu nu pot nici sã vã fac vouã vreun rãu, nici sã vã
cãlãuzesc pe calea dreaptã!"
22. Spune: "Nimeni nu mã va apãra de Allah(13) ºi eu nu voi gãsi
adãpost [la altcineva] afarã de El!
23. Eu nu pot sã aduc decât propovãduire de la Allah ºi mesajele Lui.
Iar aceia care nu vor da ascultare lui Allah ºi Trimisului Sãu vor avea
parte de focul Gheenei ºi în el vor fi veºnic sãlãºluitori,

7) Coranul care cãlãuzeºte pe calea cea dreaptã.
8) Întocmai ca ºi oamenii necredincioºi. Cu versetul 15 se încheie vorbele

djinnilor ºi cu versetul 16 începe sã vorbeascã Allah.
9) Nu adoraþi pe nimeni alãturi de Allah.
10) Profetul Muhammed.
11) Adorându-L pe Allah.
12) Îl ador.
13) Dacã El va voi sã-mi facã rãu.
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24. Iar atunci când le vor vedea pe cele cu care sunt ameninþaþi,
atunci vor ºti ei ale cui ajutoare sunt mai slabe ºi puþine la numãr".
25. Spune: "Eu nu ºtiu dacã sunt aproape cele cu care sunteþi
ameninþaþi ori de le va hotãrî Domnul meu un termen;
26. [Numai El este] ªtiutorul necunoscutului ºi El nu descoperã taina
Sa nimãnui,
27. Afarã de acela pe care îl alege ca trimis ºi face sã meargã
înaintea lui ºi în urma lui pãzitori,
28. Pentru ca El sã ºtie cã ei au transmis mesajele Domnului lor. El
doarã cuprinde [cu ºtiinþa Sa] ceea ce se aflã la ei ºi socoteºte numãrul
tuturor lucrurilor!"(14)

14) Unul câte unul.
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73    SURAT AL-MUZAMMIL(1)

(Mekkanã [3]; 20 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O, tu(2), cel învãluit [în straiele tale]!
2. Scoalã-te noaptea [pentru Rugãciune], afarã de puþin [timp](3) -
3. Jumãtate din ea(4) sau mai scade din ea puþin(5),
4. Sau mai adaugã la ea!(6) - ºi recitã Coranul cu glas tãrãgãnat ºi
limpede!
5. Noi îþi vom trimite cuvinte grele(7).
6. Scularea [pentru Rugãciune] în timpul nopþii este mai folositoare ºi
mai potrivitã pentru recitare;
7. În timpul zilei tu ai de lucru îndelung(8)!
8. ªi pomeneºte numele Domnului tãu(9) ºi dãruieºte-te Lui, cu totul!
9. Domnul Rãsãritului ºi al Apusului! Nu existã altã divinitate afarã de
El; deci socoteºte-L numai pe El Ocrotitor!(10)

10. Îndurã ceea ce zic ei ºi depãrteazã-te de ei, plecând cuviincios!
11. ªi lasã-Mã pe Mine cu aceia care învinuiesc de minciunã dintre cei
care trãiesc în îndestulare(11) ºi dã-le lor un scurt rãgaz!
12. Noi avem [pentru ei] fiare grele ºi Iadul

1) "Cel învãluit"; sura este numitã astfel dupã cuvântul cu acest sens din versetul
1. Cel cãruia i se adreseazã este Muhammed. Este sura a treia în ordine cro-
nologicã, cu excepþia versetului 20.

2) Muhammed!
3) De care ai nevoie pentru odihnã ºi pentru cele necesare trupului.
4) Din noapte.
5) Din jumãtate, pânã la o treime.
6) La jumãtate, pânã la douã treimi.
7) Poruncile importante ºi sarcina grea de a propovãdui mesajul.
8) ªi de aceea þi se porunceºte sã te scoli noaptea pentru a te ruga.
9) Zi ºi noapte.
10) Încredinþeazã-I Lui treburile tale, cãci El îþi va fi suficient.
11) Referire la bogãtaºii din neamul Qurayº.
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13. ªi mâncare înecãcioasã ºi chin dureros,
14. În Ziua când se vor cutremura pãmântul ºi munþii ºi se vor face
munþii ca o dunã de nisip risipit.
15. Noi v-am trimis un Trimis ca sã fie martor pentru voi, aºa cum
am trimis ºi la Faraon un trimis,
16. Însã Faraon nu i-a dat ascultare trimisului ºi Noi l-am lovit cu
pedeapsã asprã(12).
17. ªi cum voiþi voi - dacã rãmâneþi necredincioºi(13) - sã vã apãraþi de
o Zi care îi va face pe copii cãrunþi,
18. În care cerul se va despica ºi fãgãduinþa Lui se va împlini
negreºit!
19. Aceasta(14) este o îndemnare(15) ºi cine voieºte va urma drumul
cãtre Domnul sãu.
20. Domnul tãu, [o, Muhammed,] ºtie cã tu stai în picioare [pentru
Rugãciune] aproape douã treimi din noapte, sau jumãtate din ea, sau
o treime din ea, ca ºi o parte dintre aceia care sunt cu tine. Allah
hotãrãºte noaptea ºi ziua. El a ºtiut cã voi nu veþi putea petrece toatã
noaptea în Rugãciune ºi astfel El se întoarce cãtre voi cu îngãduinþã.
Deci recitaþi atât cât vã este cu putinþã din Coran(16)! El a ºtiut cã unii
dintre voi vor fi bolnavi, cã alþii cãlãtoresc prin lume, în cãutarea
harului lui Allah(17), ºi cã alþii se luptã pe calea lui Allah!(18) Deci
recitaþi atât cât vã este cu putinþã din el(19), împliniþi Rugãciunea [As-
Salat], daþi Dania [Az-Zakat] ºi faceþi-I lui Allah un împrumut frumos,
cãci binele pe care îl trimiteþi înainte(20) pentru sufletele voastre îl veþi
afla la Allah mai bun, ca rãsplatã, ºi mai mare. ªi rugaþi-L pe Allah de
iertare, cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]!

12) Fãcându-l sã piarã prin înec, împreunã cu însoþitorii sãi.
13) Dacã rãmâneþi necredincioºi ºi nu credeþi în Adevãr?
14) Aceste versete care conþin ameninþarea asprã.
15) Pentru cei care iau aminte.
16) În timpul Rugãciunilor de noapte.
17) ªi cã aceasta îi împiedicã de la Rugãciunile de noapte.
18) ªi nu au timp sã se dedice Rugãciunii în timpul nopþii.
19) Din Coran.
20) În aceastã lume.
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74    SURAT AL-MUDDATHIR(1)

(Mekkanã [4]; 56 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. O, tu(2) cel acoperit!
2. Ridicã-te ºi îndeamnã!
3. Pe Domnul tãu preamãreºte-L,
4. Veºmintele tale curãþeºte-le
5. ªi de nelegiuire(3) stai departe
6. ªi nu dãrui, cãutând sã dobândeºti mai mult,
7. ªi pentru Domnul tãu îndurã!
8. Când se va sufla în trâmbiþã,
9. Aceea va fi atunci o Zi grea,
10. Deloc uºoarã pentru necredincioºi!
11. Lasã-Mã cu cel pe care l-am creat singur(4)

12. ªi cãruia i-am dãruit avere îndestulãtoare
13. ªi fii care-l însoþesc tot timpul
14. ªi cãruia i le-am netezit pe toate(5)

15. ªi care pofteºte ca Eu sã-i dau ºi mai mult(6).
16. Dar nu! Cãci el a tãgãduit versetele Noastre cu încãpãþânare,
17. Iar Eu îl voi sili sã urce(7).

1) "Cel acoperit", adicã cel învelit cu veºmintele sale, pentru a dormi sau pentru
a se încãlzi, cu referire la Muhammed în cazul de faþã; titlu dat dupã acest cuvânt
care apare în versetul 1.

2) Muhammed.
3) Aici se are în vedere închinarea la idoli.
4) Al-Walid ben al-Mughira a mãrturisit, când a auzit Coranul, cã nu este plãs-

muit de oameni, însã, incitat de Abu Jahil, a afirmat cã el ar fi vrãjitorie ºi nu ar fi
revelaþie.

5) Cãruia i-am asigurat cele necesare traiului, precum ºi puterea ºi cârmuirea.
6) Din avere, fii ºi putere.
7) Voi ridica în faþa lui un obstacol greu de escaladat, cu sensul de pedeapsã

grea, de nesuportat.
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18. El a cugetat(8) ºi a hotãrât!(9)

19. ªi omorât sã fie!(10) Dupã cum el a hotãrât!
20. Omorât sã fie! Dupã cum el a hotãrât!(11)

21. Apoi el a mai cugetat(12),
22. Apoi s-a posomorât ºi s-a încruntat,
23. Apoi s-a întors(13) ºi s-a arãtat trufaº(14)

24. ªi a zis: "Aceasta(15) nu este decât vrãjitorie care se învaþã!
25. Aceasta nu este decât vorbã a unui om!"
26. Îl voi face sã ardã în focul Iadului?!
27. ªi de unde sã ºtii ce este focul Iadului?
28. El nu lasã ºi nu cruþã(16),
29. Arzând ºi înnegrind pielea
30. ªi peste el vegheazã nouãsprezece!(17)

31. ªi nu am pus Noi ca pãzitori peste Foc decât îngeri ºi nu am
stabilit numãrul lor decât ca încercare pentru cei care nu cred(18) ºi
pentru cei cãrora le-a fost trimisã Cartea, sã fie încredinþaþi, ºi pentru
ca sã sporeascã în credinþã aceia care cred ºi pentru ca aceia cãrora
le-a fost dãruitã Cartea ºi dreptcredincioºii, ca sã nu se îndoiascã, ºi
pentru ca aceia care au în inimile lor boalã ºi necredincioºii sã zicã:
"Ce a voit Allah cu aceastã pildã?" Astfel îl duce Allah în rãtãcire pe
cel care voieºte El ºi îl cãlãuzeºte pe cel care voieºte El. ªi nu-i
cunoaºte pe oºtenii Domnului tãu decât numai El. ªi aceasta nu este
decât îndemnare pentru oameni.

8) Ce sã spunã în legãturã cu aceste versete nobile.
9) A hotãrât, în sufletul sãu, ce sã spunã.
10) Blestemat sã fie, sã piarã pentru deºertãciunile pe care le-a plãsmuit!
11) Repetiþie pentru accentuarea blestemului!
12) A reflectat la ceea ce a hotãrât.
13) De la Adevãr.
14) Refuzând sã creadã în Adevãr.
15) Coranul.
16) Nimiceºte tot ceea ce este aruncat în el ºi dupã aceea îl readuce la viaþã

pentru a o lua de la capãt.
17) Nouãsprezece îngeri însãrcinaþi cu paza lui ºi cu cârmuirea peste oaspeþii

Infernului.
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32. Nu! Jur pe Lunã
33. ªi pe noaptea care se duce
34. ªi pe zorile care se ivesc!
35. El(19) este una din cele mai mari [nenorociri]
36. O prevenire pentru oameni,
37. Pentru acela dintre voi care voieºte sã meargã înainte sau sã
rãmânã în urmã!
38. Fiecare suflet este zãlog pentru ceea ce ºi-a agonisit,
39. Afarã de aleºii dreptei,
40. Care vor întreba în Grãdini(20)

41. Despre cei nelegiuiþi:
42. "Ce v-a adus pe voi în focul Iadului?"
43. Iar ei vor rãspunde: "Noi nu am fost dintre aceia care au împlinit
Rugãciunea
44. ªi noi nu l-am hrãnit pe cel sãrman
45. ªi noi am ponegrit laolaltã cu bârfitorii
46. ªi noi am socotit drept minciunã Ziua de Apoi,
47. Pânã ce ne-a venit nouã ceea ce este sigur!"(21)

48. ªi nu le va fi lor de nici un folos mijlocirea mijlocitorilor(22).
49. Oare de ce se întorc ei(23) de la Îndemnare,
50. De parcã ar fi niºte mãgari sãlbatici speriaþi
51. Ce fug de leu?
52. Fiecare om dintre ei ar voi sã i se dea niºte foi întinse(24).

18) Dintre politeiºtii qurayºiþi.
19) Focul sau Gheena.
20) În Grãdini de nedescris.
21) Adicã moartea.
22) A profeþilor sau a îngerilor.
23) Aceºti idolatri.
24) Sã i se  trimitã o carte aºa cum i-a fost revelatã profetului Muhammed.
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53. Dar nu! Ei mai degrabã nu se tem de Viaþa de Apoi!(25)

54. Dar nu! El(26) este cu adevãrat o Îndemnare!
55. ªi cine voieºte îl pomeneºte(27).
56. Însã nu îl pomenesc decât dacã Allah voieºte. El este Cel de
temut(28) ºi El este Cel care stãpâneºte iertarea!(29)

25) Nu cred în înviere ºi în rãsplatã ºi nu se tem de pedeapsã, preferând aceastã
viaþã.

26) Coranul.
27) ªi trage învãþãminte ºi acþioneazã dupã principiile lui.
28) Cel care se cuvine ca lumea sã fie cu fricã de pedeapsa Lui ºi sã creadã în El.
29) ªi îi iartã pe cei care cred în El ºi Îi aratã supunere.
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75    SURAT AL-QIYAMA(1)

(Mekkanã [31]; 40 versete)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Nu! Jur pe Ziua Învierii!
2. ªi nu! Jur pe sufletul care singur se învinuieºte!(2)

3. Oare socoteºte omul cã Noi nu vom aduna din nou oasele sale?(3)

4. Ba da! Noi suntem în stare sã potrivim la loc ºi vârfurile degetelor
sale!
5. Însã omul  voieºte mai degrabã sã pãcãtuiascã înainte(4).
6. El întreabã: "Când va fi Ziua Învierii?"
7. Atunci când vederea va fi orbitã
8. ªi Luna se va întuneca
9. ªi Soarele ºi Luna vor fi deopotrivã(5).
10. În Ziua aceea, omul va zice: "Unde este scãparea?"
11. Nici vorbã! Nu va fi loc de scãpare!
12. Numai la Domnul tãu va fi în Ziua aceea întoarcerea!
13.  În Ziua aceea, i se va vesti omului ceea ce a dat mai înainte ºi
ceea ce a lãsat pentru mai târziu.
14. Ba omul va fi o mãrturie limpede împotriva lui însuºi,
15. Chiar dacã el va aduce dezvinovãþirile sale.
16. Nu miºca limba ta pentru ca sã-l grãbeºti!(6)

17. Noi suntem datori cu strângerea lui ºi  cu recitarea lui(7),

1) Sura "Învierii", numitã astfel dupã acest cuvânt din versetul 1.
2) Cã toþi veþi fi înviaþi!
3) Pentru a-l reface aºa cum a fost?
4) Sã stãruie în sãvârºirea pãcatelor, fãrã sã se cãiascã, ºi de aceea

tãgãduieºte Învierea.
5) Amândouã vor fi lipsite de luminã.
6) Allah se adreseazã profetului Muhammed.
7) Strângerea lui în inima ta pentru a nu scãpa nimic din el.
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18. Iar când Noi îl vom recita, urmeazã recitarea sa!(8)

19. Apoi, Noi suntem datori cu tâlcuirea lui.
20. Dar nu! Voi iubiþi [viaþa] cea trecãtoare
21. ªi sunteþi nepãsãtori faþã de Viaþa de Apoi!
22. În Ziua aceea, vor fi unele chipuri luminoase,
23. Care vor privi spre Domnul lor,
24. Iar alte chipuri vor fi în Ziua aceea întunecate,
25. Aºteptând sã li se întâmple o nenorocire.
26. Dar nu! Când [sufletul] va ajunge la clavicule(9)

27. ªi se va zice: "Cine este tãmãduitor?"(10)

28. ªi el va crede cã aceasta este despãrþirea [de viaþã],
29. ªi piciorul se va încolãci cu piciorul [gambele](11),
30. În Ziua aceea la Domnul tãu vei fi condus!(12)

31. Însã el nici nu a crezut(13), nici nu a fãcut Rugãciunea.
32. Ci, dimpotrivã, el a învinuit de minciunã ºi a întors spatele,
33. Apoi s-a dus spre familia sa, pãºind cu îngâmfare.
34. Vai þie, vai!
35. ªi încã o datã: Vai þie, vai!
36. Oare omul îºi închipuie cã el va fi lãsat în voie?
37. Oare nu a fost el o picãturã din sãmânþa vãrsatã?
38. Apoi a fost un cheag de sânge, apoi [Allah] l-a plãmãdit ºi i-a dat
chip armonios
39. ªi a fãcut din el doi soþi - bãrbat ºi muiere?
40. ªi oare Acesta [Allah] nu are putere sã-i învie pe cei morþi?(14)

8) Urmãreºte recitarea arhanghelului Gavriil, când el va recita Coranul!
9) Adicã la gât, în partea superioarã a pieptului.
10) Vraci în stare sã-l tãmãduiascã pe cel aflat în agonie.
11) Picioarele se vor încleºta ºi nu se vor mai putea miºca.
12) Pentru judecatã.
13) În religie sau în Coran.
14) Dupã recitarea acestui verset se relateazã cã profetul Muhammed a zis:

"Slavã Þie, ba da!".
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76    SURAT AL-'INSAN(1)

(Medinitã [98]; 31 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Oare nu a avut omul(2) parte de o bucatã de timp când el nu era
ceva vrednic de a fi pomenit?(3)

2. Nu l-am creat pe om dintr-o picãturã de amestecuri, ca sã-l
încercãm, ºi l-am fãcut pe el cu auz ºi cu vedere?
3. Noi l-am cãlãuzit pe drum,(4) fie cã el va fi mulþumitor, fie cã el va
fi nemulþumitor.
4. Noi am pregãtit pentru necredincioºi lanþuri, fiare ºi un Foc cu
vâlvãtãi.
5. Cei evlavioºi vor bea dintr-un pahar,(5) al cãrui amestec va fi cu
camfor,(6)

6. Dintr-un izvor din care beau robii lui Allah, fãcându-l sã þâºneascã
mereu.(7)

7. Ei îºi þin legãmintele ºi se tem de o Zi, al cãrei rãu se întinde peste
tot.
8. ªi-l hrãnesc cu mâncare, în ciuda dragostei pentru ea, pe cel
sãrman ºi pe orfan ºi pe prizonier,
9. [Zicând]: “Noi vã hrãnim pentru a dobândi Faþa lui Allah(8) ºi nu voim
de la voi nici rãsplatã, nici mulþumire!
10. Noi ne temem de o Zi posomorâtã ºi tristã de la Domnul nostru!"

1) Sura "Omului", numitã astfel dupã acest cuvânt care apare în versetul 1.
2) Specia umanã în general.
3) Atunci când el era ceva uitat, o picãturã în mãdulare.
4) Pe drumul cãtre izbãvire.
5) Cu vin.
6) Cu aromã asemãnãtoare cu cea a camforului.
7) Dupã cum doresc.
8) Aici cu sensul de mulþumirea Lui.
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11. Allah îi va apãra pe ei de rãul acelei Zile ºi-i va face pe ei sã aibã
parte de luminã(9) ºi bucurie;(10)

12. ªi îi va rãsplãti pe ei pentru cã au rãbdat,(11) cu o Grãdinã ºi cu
[veºminte] de mãtase,
13. Rezemându-se pe divanuri, fãrã sã vadã în ea nici soare arzãtor,
nici ger.
14. ªi asupra lor se vor lãsa în jos umbrele ei, iar fructele ei vor
atârna, [fiind la îndemâna lor].
15. ªi se va trece printre ei cu vase de argint ºi cu pocaluri cristaline,
16. Cristaluri de argint fãcute cu mãsurã precisã,
17. ªi li se va da sã bea [acolo] dintr-un pocal al cãrui amestec va fi
cu ghimbir,(12)

18. [Scos] acolo dintr-un izvor ce se cheamã Salsabil.
19. Vor trece printre ei bãieþi veºnic tineri, care, când îi vezi, crezi cã
sunt mãrgãritare înºirate.
20. ªi când te vei uita acolo,(13) vei afla plãcere ºi mare împãrãþie.
21. Vor purta veºminte din mãtase verde ºi brocart ºi vor fi împodobiþi
cu brãþãri de argint. ªi Domnul lor le va da sã bea dintr-o bãuturã
curatã(14).
22. Aceasta(15) va fi pentru voi rãsplata ºi râvna voastrã va primi
mulþumire.
23. Noi þi-am trimis þie Coranul treptat,
24. Aºadar, fii rãbdãtor ºi aºteaptã judecata Domnului tãu ºi nu da
ascultare vreunui pãcãtos sau necredincios dintre ei(16)!

9) Pe chipuri.
10) În inimi.
11) Greutãþile pe care le-au avut de întâmpinat pe calea Lui.
12) Care va avea gust de ghimbir, cãci arabilor de dinainte de Islam le plãcea

sã bea vinul amestecat cu el.
13) Paradis.
14) În care nu se aflã pãcat ca în vinul din aceastã lume.
15) Cele menþionate.
16) Dintre idolatrii de la Mekka.
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25. ªi pomeneºte numele Domnului tãu(17) dimineaþa ºi seara
26. ªi prosterneazã-te dinaintea Lui ºi o parte din noapte ºi laudã-L
pe El ºi în timpul nopþii îndelung!
27. Aceºtia(18) iubesc viaþa trecãtoare ºi lasã în urma lor o Zi grea.(19)

28. Noi i-am creat pe ei ºi am întãrit fãptura lor, însã dacã voim, Noi
îi putem înlocui pe ei numaidecât cu alþii asemenea lor.
29. Aceasta(20) este o Îndemnare ºi cine voieºte apucã drumul cãtre
Domnul sãu.
30. Însã voi nu puteþi voi decât dacã binevoieºte Allah, cãci Allah este
Atoateºtiutor [ºi] Înþelept [Alim, Hakim].(21)

31. El lasã sã intre pe cine voieºte sub îndurarea Sa, iar nelegiuiþilor
le-a pregãtit chin dureros.(22)
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17) Rugându-te Lui ºi preaslãvindu-L pe El.
18) Idolatrii.
19) O zi asprã.
20) Aceastã surã sau aceste versete.
21) În rânduielile ºi poruncile Sale.
22) Pedeapsa Infernului.
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77    SURAT AL-MURSALAT(1)

(Mekkanã [33]; 50 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe cele(2) trimise în rafale
2. ªi care suflã în vijelie,
3. Pe cele care risipesc, trimiþând,(3)

4. ªi care despãrþesc limpede(4)

5. ªi care aduc un îndemn,
6. În chip de dezvinovãþire sau de prevenire!
7. Ceea ce vi se fãgãduieºte se va întâmpla negreºit!
8. Când stelele se vor stinge
9. ªi când cerul se va despica
10. ªi când munþii se vor fãrâmiþa
11. ªi când trimiºilor li se va hotãrî un timp!...
12. Pentru care zi au fost amânate?(5)

13. Pentru Ziua Judecãþii!
14. ªi ce þi-ar putea spune ce e Ziua Judecãþii?
15. Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciunã!(6)

16. Oare, nu i-am fãcut Noi sã piarã primii?(7)

1) "Cele trimise", numitã astfel dupã acest cuvânt ce apare în versetul 1 ºi care
înseamnã, conform interpretãrii general acceptate, vânturile (de gen feminin în
arabã) ce se succed în rafale. Dupã o altã interpretare, în primele douã versete ar fi
vorba despre vânturi, iar în urmãtoarele trei versete ar fi vorba de îngeri.

2) Îngerii: în arabã cuvântul este de gen feminin.
3) Vânturile care risipesc norii ºi trimit ploaia.
4) Îngerii care pogoarã versetele Coranului, despãrþind limpede adevãrul de

minciunã.
5) Se va spune: Pentru ce zi au fost amânate rãsplata ºi pedeapsa?
6) Cei care tãgãduiesc Ziua Judecãþii ºi Învierea.
7) Neamurile cele vechi care i-au învinuit pe profeþii lor de minciunã ºi au tãgã-

duit semnele ce li s-au adus.
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17. ªi nu am fãcut sã le urmeze lor [pe calea pieirii] cei de mai
târziu?(8)

18. Astfel urmãm Noi cu pãcãtoºii!(9)

19. Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciunã!
20. Oare nu v-am creat Noi dintr-o apã umilã,(10)

21. Pe care am aºezat-o într-un loc statornic ºi sigur [pântecele
mamei]
22. Pânã la un termen ºtiut?
23. Noi am hotãrât astfel ºi cât de bine hotãrâm Noi!
24. Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciunã!
25. Oare nu am fãcut Noi pãmântul un loc care-i adunã
26. Pe cei vii(11) ºi pe cei morþi?(12)

27. ªi nu am fãcut pe el munþi trainici, semeþi ºi nu v-am dat vouã sã
beþi apã dulce?
28. Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciunã!
29. Purcedeþi cãtre ceea ce aþi socotit voi drept minciunã!(13)

30. Purcedeþi cãtre o umbrã cu trei ramuri,(14)

31. Care nu este nici umbroasã ºi care nici nu apãrã de flacãrã!
32. Ea aruncã scântei cât turnurile,(15)

33. Ca ºi când ar fi niºte cãmile galbene.(16)

34. Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciunã!
35. Aceasta este Ziua în care ei nu vorbesc(17)

8) Cum au fost neamurile lui Lot ºi lui Moise.
9) Ameninþare pentru mekkani.
10) Lichidul spermatic.
11) În casele lor.
12) În mormintele lor.
13) Îndemnul este adresat necredincioºilor.
14) Fumul Infernului care se înalþã în trei coloane.
15) Mari cât niºte cetãþi.
16) Dar cuvântul arab "sufr" înseamnã atât galbene cât ºi negre.
17) Nu le va fi îngãduit sã aducã nici un argument.
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36. ªi nu li se va îngãdui lor sã se dezvinovãþeascã!
37. Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciunã!
38. Aceasta este Ziua Judecãþii, în care Noi vã vom aduna laolaltã cu
cei de dinainte;
39. ªi dacã aveþi un vicleºug,(18) atunci uneltiþi împotriva Mea!
40. Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciunã!
41. Cei evlavioºi se vor afla la umbrã ºi printre izvoare,
42. Ca ºi printre fructe dupã cum poftesc!
43. "Mâncaþi ºi beþi cu plãcere, pentru ceea ce aþi fãcut!"(19)

44. Astfel îi rãsplãtim Noi pe binefãcãtori!
45. Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciunã!
46. "Mâncaþi ºi bucuraþi-vã puþin!(20) Voi sunteþi nelegiuiþi!"
47. Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciunã!
48. ªi când li se spune lor "Prosternaþi-vã!"(21) ei nu se prosterneazã.
49. Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciunã!
50. ªi în care cuvânt vor crede ei dupã el?(22)

18) Pentru a scãpa de pedeapsã.
19) Astfel li se va spune lor.
20) Doar în aceastã lume trecãtoare. Îndemnul este adresat pãcãtoºilor.
21) Cu sensul de "prosternaþi-vã ºi faceþi Rugãciunea!".
22)  În ce vor crede ei dupã acest Coran pe care l-au socotit a fi mincinos, în

ciuda dovezilor clare cã el reprezintã Adevãrul ce a fost revelat de Allah? La
sfârºitul acestei sure, se rostesc de obicei cuvintele: "Noi credem în Allah!".
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78    SURAT AN-NABA'(1)

(Mekkanã [80]; 40 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Despre ce întreabã întraolaltã?(2)

2. Despre vestea cea mare,(3)

3. În privinþa cãreia sunt în neînþelegere!(4)

4. Ei, bine, nu! Ei o sã afle cât de curând!
5. ªi încã o datã: Nu! Ei o sã afle!
6. Oare nu am fãcut Noi pãmântul un pat
7. ªi munþii ca þãruºi?
8. V-am creat pe voi perechi(5)

9. ªi v-am lãsat vouã somnul pentru odihnã
10. ªi am fãcut din noapte un veºmânt
11. ªi am fãcut ziua pentru agonisirea hranei
12. ªi am durat deasupra voastrã ºapte [ceruri] întãrite(6)

13. ªi am fãcut o lampã aprinsã
14. ªi am pogorât din nori apã din belºug,
15. Pentru ca sã facem sã se iveascã grâne ºi ierburi, cu ajutorul ei,
16. ªi grãdini dese.
17. Ziua Judecãþii va fi un termen [pentru adunare]!
18. O Zi în care se va suna în trâmbiþã ºi veþi veni în cete,
19. ªi se va deschide cerul cu niºte porþi(7)

1) "Vestea" - titlu luat dupã acest cuvânt care apare în versetul 2.
2) Aceºti idolatri.
3) Profeþia lui Muhammed, revelaþia ºi Învierea din Ziua de Apoi.
4) Sunt împãrþiþi, întrucât unii dintre ei o tãgãduiesc, iar alþii au îndoieli în

privinþa ei.
5) Adicã bãrbaþi ºi femei.
6) Fãrã nici un fel de deschizãturi în ele ºi fãrã ca ele sã fie influenþate de

trecerea timpului.
7) Dupã ce mai înainte au fost întãriþi, fãrã nici o deschizãturã.
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20. ªi munþii vor fi clintiþi din loc ºi vor fi ca un miraj(8),
21. Iar Gheena va fi loc de pândã
22. ªi va fi adãpost pentru nelegiuiþi,
23. Pentru a petrece în ea veacuri la rând;
24. Nu vor gusta în ea rãcoare ºi nici bãuturã,
25. Ci numai apã clocotitã ºi puroi,
26. Ca rãsplatã dreaptã!
27. Ei nu se aºteaptã sã dea socotealã
28. ªi þin de minciunã versetele Noastre, fãrã întrerupere,
29. În vreme ce toate lucrurile sunt adunate într-o carte.
30. “Gustaþi, aºadar! ªi nu vã vom spori vouã decât chinul!”(9)

31. Însã pentru cei evlavioºi va fi o izbândã:
32. Grãdini ºi struguri,
33. [Fete frumoase] cu sânii rotunjiþi - toate la fel de tinere -
34. ªi pocale pline.
35. Nu vor auzi în ele(10) vorbe deºarte ºi nici minciuni.
36. [Aceasta este] rãsplatã de la Domnul tãu ºi un dar îmbelºugat
37. De la Stãpânul cerurilor ºi al pãmântului ºi al celor care se aflã
între ele, Cel Milostiv [Ar-Rahman]. ªi ei nu vor cuteza sã-I spunã Lui
o vorbã.
38. O Zi în care Duhul(11) ºi îngerii se vor aºeza în rând ºi nimeni nu va
vorbi, afarã de acela cãruia Cel Milostiv [Ar-Rahman] îi va da
îngãduinþã ºi care va spune adevãrul.
39. Aceastã Zi este adevãratã. Deci, acela care voieºte, trebuie sã
caute adãpost la Domnul sãu.
40. Noi v-am prevenit despre o osândã apropiatã, în Ziua când omul
va vedea ce au fãcut mâinile sale mai înainte, iar necredinciosul va
zice:(12) “Vai mie! Ce bine dacã aº fi þãrânã!”

8) Ca o mare de praf.
9) Li se va spune lor.
10) În Grãdinile Paradisului.
11) Arhanghelul Gavriil.
12) Când va vedea pedeapsa pe care Allah a pregãtit-o pentru semenii sãi.
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79    SURAT AN-NAZI'AT(1)

(Mekkanã [81]; 46 versete)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe cei care smulg cu putere(2)

2. ªi pe cei care iau cu blândeþe(3)

3. ªi pe cei care plutesc iute, în libertate(4),
4. ªi pe cei care se grãbesc, întrecându-se(5),
5. ªi pe cei care orânduiesc lucrurile!(6)

6. În Ziua aceea, se va cutremura pãmântul, [la primul sunet de
trâmbiþã],
7. Pe care îl va urma numaidecât urmãtorul(7).
8. În Ziua aceea, vor fi inimi cuprinse de spaimã,
9. Dar privirile lor vor fi plecate.(8)

10. Ei [sunt cei care în viaþa pãmânteascã] spuneau: "Oare noi vom fi
întorºi la viaþa de dinainte,(9)

11. Când noi vom fi niºte oase putrede?"
12. Ei ziceau: "Aceasta va fi, aºadar, o întoarcere pierdutã!"(10)

13. Atunci va fi numai un sunet înfiorãtor(11)

1) "Cei care smulg", adicã îngerii care smulg sufletele necredincioºilor cu
putere. Sura a fost numitã dupã acest cuvânt care apare în versetul 1.

2) Allah jurã pe îngerii care smulg sufletele necredincioºilor cu putere.
3) ªi pe îngerii care iau sufletele dreptcredinciosului cu blândeþe.
4) ªi pe îngerii care aleargã la porunca lui Allah.
5) Se întrec sã ia sufletele dreptcredincioºilor cãtre Paradis.
6) Allah a jurat pe îngeri cã Ziua de Apoi este un adevãr care se va întâmpla.
7) A doua suflare în trâmbiþã.
8) Din pricina mâhnirii.
9) Vom fi readuºi din nou la viaþã?
10) Dacã este adevãrat, înseamnã cã noi vom fi cei care pierd, ziceau în

batjocurã.
11) Cel de al doilea sunet de trâmbiþã.
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14. ªi iatã-i pe ei pe pãmânt, [întorºi la viaþã]!
15. Oare a ajuns pânã la tine povestea lui Moise?
16. Când l-a chemat Domnul sãu în valea cea sfântã, Tova,(12)

17. [Zicându-i]: "Du-te la Faraon, cãci el se întrece!"
18. ªi spune-i: "Vrei sã te curãþeºti
19. ªi sã te cãlãuzesc cãtre Domnul tãu, pentru ca tu sã fii cu fricã
[de El]?"
20. ªi el i-a arãtat lui minunea cea mai mare,(13)

21. Însã el a socotit-o minciunã ºi nu s-a supus,
22. Ci a întors spatele ºi a plecat degrabã,
23. A adunat [oamenii] ºi a strigat.
24. ªi a zis: "Eu sunt Domnul vostru cel mai înalt!"
25. Atunci l-a lovit pe el Allah cu pedeapsa Lumii de Apoi ºi a acestei
lumi.
26. Întru aceasta este o pildã pentru cel ce se teme.
27. Sunteþi voi mai greu de fãcut sau cerul pe care l-a înãlþat El?(14)

28. El a ridicat bolta lui ºi l-a orânduit pe deplin,(15)

29. El a fãcut întunecatã noaptea lui ºi a scos la ivealã ziua lui
30. ªi pãmântul, dupã aceea, l-a întins
31. ªi a fãcut sã iasã din el apa lui(16) ºi pãºunea lui.(17)

32. ªi a întãrit munþii lui,
33. Drept înzestrare pentru voi ºi pentru dobitoacele voastre.
34. Iar când va veni nenorocirea cea mai mare(18),

12) Numele unei vãi de la poalele muntelui Tor din Sinai.
13) Toiagul care s-a preschimbat în ºarpe.
14) Întrebare adresatã celor care tãgãduiesc Învierea.
15) Aºezând fiecare corp ceresc la locul sãu.
16) Fãcând sã þâºneascã izvoare ºi sã curgã râuri.
17) Vegetaþia.
18) Ziua Învierii, care este mai presus decât orice alt lucru înspãimântãtor.
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35. Ziua în care omul îºi va aduce aminte de cele pentru care a
trudit(19)

36. ªi se va arãta Iadul pentru cel care vede...
37. În ce-l priveºte pe cel care s-a întrecut(20)

38. ªi a pus mai presus viaþa din aceastã lume,
39. Iadul va fi sãlaºul lui!...
40. Iar în ce-l priveºte pe cel care se teme de Ziua când se va înfãþiºa
Domnului sãu ºi ºi-a oprit sufletul de la pofte,
41. Raiul îi va fi sãlaº!...
42. Te întreabã ei despre Ceas, când va fi termenul lui?
43. Ce poþi tu pomeni despre el?(21)

44. La Domnul tãu este termenul lui.
45. Tu eºti numai un prevenitor pentru cel care se teme de el,
46. Iar în Ziua când îl vor vedea, li se va pãrea lor cã ei nu au
petrecut(22) decât numai o searã sau o dimineaþã.

19) Faptele bune ºi rele pe care le-a sãvârºit.
20) În sãvârºirea fãrãdelegilor.
21) Nu poþi pomeni nimic despre el, fiindcã el þine de lumea necunoscutului.
22) În aceastã lume sau în morminte.
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80    SURAT 'ABASA(1)

(Mekkanã [24]; 42 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. El s-a încruntat ºi s-a întors,(2)

2. Când orbul a venit la el [ca sã-l întrebe].
3. ªi de unde sã ºtii? Poate cã el a voit sã se curãþeascã
4. Sau a venit sã fie îndemnat ºi i-ar fi fost spre folos îndemnarea!
5. În ce-l priveºte pe cel care nu are nevoie,(3)

6. Tu te-ai îndreptat spre acela(4),
7. Fãrã sã-þi pese cã el nu se curãþeºte,
8. Iar în ce-l priveºte pe cel care vine la tine cu râvnã
9. ªi este cu fricã,(5)

10. De acela nu-þi pasã.
11. Dar nu! El este o îndemnare(6)

12. ªi cine voieºte se lasã îndemnat.
13. Înscris pe foi cinstite,(7)

14. Înãlþate ºi curate,(8)

15. Purtate de mâinile unor scribi(9)

1) "El s-a încruntat", titlu luat dupã acest cuvânt din versetul 1.
2) Profetul Muhammed. Aceste versete au fost revelate pentru a-i reproºa lui

Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - fiindcã atunci când a venit
la el orbul Ibn umm Maktum, ca sã-l întrebe ceva, în vreme ce se afla cu cãpeteniile
tribului Qurayº, el s-a încruntat ºi s-a îndepãrtat de el, întorcându-se cãtre ceilalþi, cu
dorinþa de a-i converti la Islam. Allah i-a zis lui: De unde sã ºtii? Poate cã el a voit sã
se purifice de pãcatele lui, întrebându-te pe tine, sau a voit sã fie îndemnat în legãturã
cu credinþa în Allah ºi îndemnarea i-ar fi fost de folos.

3) Pe cel cu avere  ºi cu putere din tribul Quraiº, care nu a simþit nevoia sã
asculte Coranul ºi îndemnarea.

4) Te-ai îndreptat spre el, în speranþa cã el se va converti la Islam ºi se va lãsa
cãlãuzit.

5) De Allah.
6) Reproºul menþionat este o îndemnare de care trebuie sã se þinã seama ºi din

care trebuie sã se tragã învãþãturã.
7) Foile conþinând versetele ºi surele revelaþiei.
8) De orice imperfecþiuni, schimbãri ºi de rãtãcire.
9) Sau mesageri. Dar în ambele cazuri este vorba de îngeri, care îndeplinesc

misiunile de scribi sau de mesageri.
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16. Nobili ºi pioºi.
17. Sã fie ucis omul! Cât de necredincios este el!
18. Din ce l-a creat pe el?
19. Dintr-o picãturã l-a creat ºi i-a hotãrât [soarta].
20. Apoi i-a fãcut lui drumul uºor,(10)

21. Apoi l-a lãsat pe el sã moarã ºi a orânduit sã fie pus în mormânt,
22. Apoi, atunci când va voi, îl va învia pe el.
23. Dar nu! [Omul] nu împlineºte ceea ce El îi porunceºte...
24. Atunci sã cugete omul la hrana sa [ca sã vadã cum a ajuns la
el]!...
25. Noi am vãrsat apa din belºug,(11)

26. Apoi am crãpat pãmântul, despicându-l,(12)

27. ªi am fãcut sã creascã pe el grâne,
28. Viþã de vie ºi legume,
29. Mãslini ºi palmieri,
30. Grãdini ºi pomi înalþi,
31. Fructe ºi ierburi,
32. Spre folosul vostru ºi al dobitoacelor voastre.
33. ªi când va veni nenorocirea cea mare,(13)

34. În Ziua aceea va fugi omul de fratele lui,
35. De mama lui, de tatãl lui,
36. De soaþa lui ºi de copiii lui!
37. În Ziua aceea, fiecare om va avea lucrul sãu care îi va fi de ajuns.
38. În Ziua aceea, vor fi chipuri luminoase,
39. Surâzãtoare ºi vesele,
40. ªi în Ziua aceea, vor fi chipuri cu colb pe ele,
41. Pe care le va acoperi întunericul, -
42. Aceºtia sunt necredincioºii nelegiuiþi.

10) Drumul venirii pe lume, adicã naºterea, viaþa.
11) Din norii de ploaie.
12) Prin plantele care au rãsãrit din el.
13) Vuietul care vesteºte Ziua de Apoi.
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81    SURAT AT-TAKWIR(1)

(Mekkanã [7]; 29 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Când soarele se va întuneca
2. ªi când stelele se vor risipi
3. ªi când munþii vor fi spulberaþi
4. ªi cãmilele îngreunate de zece luni vor fi neîngrijite,(2)

5. Când sãlbãticiunile vor fi adunate
6. ªi când mãrile se vor aprinde,
7. Când sufletele se vor împerechea [cu trupurile lor]
8. ªi când fetiþa îngropatã de vie(3) va fi întrebatã
9. Pentru ce pãcat a fost omorâtã,
10. Când foile(4) vor fi desfãcute ºi împãrþite
11. ªi când cerul va fi îndepãrtat,(5)

12. Când Iadul se va aprinde
13. ªi când Raiul va fi adus aproape,
14. Atunci va ºti [fiecare] suflet ce a adus.(6)

15. Dar nu! Jur pe stelele ce fug înapoi,
16. Ce grãbesc sã se ascundã,
17. ªi pe noaptea slab întunecatã [furiºatã]
18. ªi pe dimineaþa care vine!

1) Sura "Întunecãrii", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Din pricina spaimei, oamenii nu vor mai îngriji de cãmilele lor gata sã fete, la

care în mod obiºnuit þin foarte mult.
3) De teama ruºinii pe care ar putea sã o aducã familiei ºi de teama cheltu-

ielilor necesare pentru creºterea ei.
4) Care au stat pânã atunci fãcute suluri, în care au fost înregistrate faptele

oamenilor.
5) Va fi smuls ºi îndepãrtat, aºa cum este jupuitã pielea de pe animalul sacrificat.
6) Va afla faptele bune ºi rele pe care le-a sãvârºit.
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19. Acesta(7) este cuvântul unui trimis darnic,(8)

20. Înzestrat cu mare putere, cu vazã la Stãpânul Tronului,
21. Cãruia i se aratã supunere acolo, cinstit.
22. Tovarãºul vostru(9) nu este nebun!
23. El l-a vãzut în zarea limpede.(10)

24. ªi el nu este cu necunoscutul [ce i-a fost revelat] zgârcit.
25. Acesta(11) nu este nici cuvântul unui ºeitan alungat cu pietre!
26. Deci unde [voiþi sã] vã duceþi?(12)

27. El(13) nu este decât o îndemnare pentru lumi,
28. Pentru acela dintre voi care voieºte sã meargã pe drumul cel
drept.
29. Dar voi nu puteþi voi decât dacã voieºte Allah, Stãpânul lumilor.

7) Coranul.
8) Versetele 19-28: Allah jurã pe toate cele pomenite cã acest Coran nu este

alcãtuit din vorbe ale lui Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -,
ci a fost adus de un trimis generos - arhanghelul Gavriil - înzestrat cu mare putere ºi
care are o poziþie înaltã la Domnul sãu Cel Preaslãvit, cãci îngerii i se supun lui ºi el
este credincios revelaþiei ºi nu o modificã. Allah jurã, de asemenea, cã Muhammed -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - nu este nebun. El l-a vãzut limpede pe
Gavriil umplând orizontul la începutul revelaþiei, aºa cum l-a creat Allah. Muhammed
nu este un om care ascunde o parte a revelaþiei sau care sã o transmitã oamenilor
incompletã. Coranul nu este nici cuvântul unui ºeitan alungat cu pietre, fiindcã el nu-l
poate purta. Unde sunt minþile voastre, idolatrilor?! Coranul este o Îndemnare pentru
toþi oamenii, pentru aceia care voiesc sã urmeze calea cea dreaptã. Allah i-a binecu-
vântat pe oameni cu posibilitatea de a alege ceea ce voiesc. Deci sã-I aducã laudã ºi
sã creadã în Cartea Lui cea minunatã!

9) Muhammed.
10) Muhammed l-a vãzut pe arhanghelul Gavriil.
11) Coranul.
12) Ce cale voiþi sã urmaþi, dupã ce vi s-a adus vouã dovada?
13) Coranul.
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82    SURAT AL-INFITAR(1)

(Mekkanã [82]; 19 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Când cerul se va despica
2. ªi stelele vor cãdea
3. Când mãrile vor izbucni [în flãcãri](2)

4. ªi când mormintele vor fi rãsturnate,(3)

5. Atunci va ºti [fiecare] suflet ce a împlinit ºi ce a lãsat.(4)

6. O, omule! Ce te-a înºelat pe tine în privinþa Domnului tãu(5) Cel
Generos [Al-Karim],
7. Care te-a creat, te-a întregit ºi þi-a dat staturã dreaptã(6)

8. ªi te-a plãsmuit pe tine în chipul în care a voit?(7)

9. Dar nu! Voi nu credeþi în Ziua Judecãþii!
10. Însã peste voi sunt veghetori
11. Cinstiþi, care scriu.
12. Ei ºtiu ce faceþi voi.(8)

13. Cei evlavioºi vor intra în Rai,
14. Iar nelegiuiþii vor intra în Iad,
15. Vor arde în el în Ziua Judecãþii,
16. Fãrã putinþa de a scãpa de el.
17. Dar de unde sã ºtii tu ce este Ziua Judecãþii?(9)

18. ªi încã o datã: de unde sã ºtii tu ce este Ziua Judecãþii?
19. O Zi în care nici un suflet nu va putea [face nimic] pentru alt
suflet ºi în Ziua aceea porunca va fi a lui Allah.

1) Sura "Despicãrii", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Sau, dupã o altã interpretare, se vor revãrsa unele în altele acoperind totul cu

apele lor.
3) ªi vor ieºi morþii din ele.
4) Dintre faptele cele bune ºi faptele rele.
5) ªi te-a fãcut sã nu te supui Lui ºi sã te abaþi de la porunca Lui.
6) Te-a creat pe tine cu o staturã dreaptã ºi armonioasã.
7) Adicã þi-a dat þie înfãþiºarea cea mai minunatã.
8) Faptele voastre bune ºi rele ºi le înregistreazã.
9) Întrebarea este adresatã profetului Muhammed sau omului, cãruia i se adre-

seazã la începutul surei.
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83    SURAT AL-MUTAFFIFUN(1)

(Mekkanã [86]; 36 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Vai acelora care înºalã la mãsurã(2),
2. Aceia care, dacã li se mãsoarã de cãtre [alþi] oameni, voiesc mãsurã
întreagã,(3)

3. Însã atunci când ei mãsoarã ºi cântãresc, dau mai puþin!
4. Oare nu cred aceia cã ei vor fi înviaþi(4)

5. Într-o Zi mare,
6. O Zi în care oamenii vor sta înaintea Stãpânului lumilor?
7. Dar nu! Celor nelegiuiþi le este scris cã se vor afla în Sijjin!(5) -
8. Dar de unde sã ºtii tu ce este Sijjin? -
9. Într-o carte scrisã limpede!
10. Vai în Ziua aceea pentru cei care tãgãduiesc,
11. Pentru cei care tãgãduiesc Ziua Judecãþii!(6)

12. Însã nu o tãgãduieºte pe ea decât cel nelegiuit ºi pãcãtos,
13. Care, atunci când i se recitã lui versetele Noastre, zice: "Poveºti
ale celor de demult!"
14. Dar nu!(7) S-au acoperit de ruginã inimile lor cu cele pe care le-au
agonisit!(8)

1) Sura "Celor care înºalã la mãsurã", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Motivul revelãrii: S-a relatat cã Ibn Abbas a zis: Când a venit Trimisul lui Allah

- Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - la Medina, negustorii din acest oraº
erau dintre cei care înºelau cumplit la mãsurã. Allah Preaputernicul ºi Preaînaltul a
revelat atunci: "Vai acelora care înºalã la mãsurã!" ºi dupã aceea au mãsurat ei cu
dreptate.

3) Ba chiar mai mult decât mãsura corectã.
4) Din mormintele lor, dupã ce vor muri?
5) Temniþã îngustã, una din pãrþile Gheenei, în opoziþie cu Illiyyin (versetul 18).
6) Ziua socotirii ºi a rãsplãþii.
7) Aceste versete nu sunt nãscociri ale celor de demult, ci reprezintã Adevãrul

cel limpede!
8) Au pus stãpânire pe inimile lor pãcatele pe care le-au sãvârºit, care i-au fãcut

incapabili de a înþelege ºi de a urma calea cea dreaptã.
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15. Nu! În Ziua aceea ei vor fi împiedicaþi de la vederea Domnului
lor!
16. Apoi ei vor fi cei care ard în Iad
17. ªi atunci li se va zice [lor]: "Aceasta este ceea ce aþi tãgãduit!"
18. Dar nu! Celor drepþi le este scris cã ei se vor afla în Illiyyin.(9)

19. Dar de unde sã ºtii tu ce este Illiyyin?
20. Într-o carte scrisã limpede!
21. Vor face mãrturie pentru ea cei apropiaþi [de Allah].(10)

22. Cei drepþi se vor afla în [Grãdinile] plãcerii.
23. Îi vor privi de pe divanuri.
24. Pe feþele lor vei recunoaºte strãlucirea Raiului.
25. Li se va da sã bea dintr-un nectar pecetluit,
26. A cãrui pecete este moscul. ªi întru aceasta [se cuvine] sã se
întreacã cei care se întrec.
27. Iar amestecul lui este din Tasnim.(11)

28. Un izvor din care beau cei apropiaþi [de Allah].
29. Cei ce sunt nelegiuiþi(12) au râs de cei care cred,
30. Iar când au trecut pe lângã ei, ºi-au fãcut semne,
31. Iar când s-au întors la familiile lor, s-au întors ei batjocorind,
32. Iar când i-au vãzut pe ei, au zis: "Aceºtia sunt în rãtãcire!"
33. Or ei(13) nu au fost trimiºi ca pãzitori(14) asupra lor!(15)

34. În Ziua aceasta(16) cei care cred vor râde de necredincioºi,
35. Privind de pe divanuri.
36. [Nu-i aºa cã] sunt rãsplãtiþi necredincioºii pentru ceea ce au
sãvârºit?

9) Grãdinile înalte (din Paradis), în opoziþie cu Sijjin.
10) Îngerii.
11) Ca nume comun, tasnim înseamnã izvor cu apã abundentã, dar aici este

folosit ca nume propriu.
12) Adicã necredincioºii din neamul Qurayº.
13) Necredincioºii nelegiuiþi.
14) Ai faptelor lor.
15) Asupra dreptcredincioºilor musulmani.
16) În Ziua Judecãþii de Apoi.
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84    SURAT AL-INªIQAQ(1)

(Mekkanã [83]; 25 versete)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Când cerul se va crãpa
2. ªi-I va da ascultare Stãpânului sãu, dupã cuviinþã,
3. Când pãmântul se va întinde
4. ªi va arunca afarã ceea ce se aflã în el ºi se va deºerta(2)

5. ªi-I va da ascultare Stãpânului sãu, dupã cuviinþã...
6. O, omule! Tu te sileºti cãtre Domnul tãu din rãsputeri ºi tu Îl vei
întâlni!
7. În ce-l priveºte pe cel cãruia i se va da cartea în dreapta sa,(3)

8. Cu acela se va face socotealã uºoarã(4)

9. ªi el se va întoarce la familia sa bucuros.(5)

10. Însã în ce-l priveºte pe acela cãruia cartea sa i se va da prin
spatele sãu,(6)

11. Acela se va ruga pentru pieire,
12. ªi va arde în flãcãri.
13. El a fost bucuros în mijlocul familiei sale
14. ªi ºi-a închipuit cã nu se va întoarce niciodatã.(7)

15. Dar nu!(8) Domnul lui l-a vãzut pe el prea bine.(9)

16. Nu! Jur pe amurg

1) Sura "Crãpãrii", numitã astfel dupã primul verset.
2) Se va goli de tot ceea ce se aflã în interiorul sãu.
3) Vor primi cartea în mâna dreaptã cei care au crezut ºi au sãvârºit fapte bune.
4) Allah va cerceta faptele sale, i le va ierta pe cele rele ºi-l va rãsplãti pentru

cele bune.
5) Cã a fost izbãvit de pedeapsã.
6) I se va da prin spate în mâna stângã, care este legatã la spate, în vreme ce

dreapta este legatã la ceafã.
7) La Allah, pentru judecatã sau la viaþã, ca urmare a învierii.
8) Se va întoarce la Domnul sãu.
9) A vãzut bine ce fapte a sãvârºit în viaþa lumeascã ºi îl va rãsplãti dupã ele.
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17. ªi pe noapte ºi pe ceea ce adunã ea
18. ªi pe Luna care se întregeºte!
19. Voi veþi trece de la o stare la alta!
20. Dar ce au ei cã nu cred,
21. Iar când li se citeºte Coranul nu se prosterneazã?(10)

22. Însã aceia care nu cred îl socotesc mai degrabã minciunã,
23. Iar Allah ºtie mai bine ce ascund ei.
24. Vesteºte-le lor, aºadar, un chin dureros,(11)

25. Afarã de aceia care cred ºi plinesc fapte bune, cãci ei vor avea
parte de o rãsplatã neîntreruptã.

10) Dupã acest verset dreptcredincioºii musulmani se vor prosterna.
11) Pentru tãgãduirea, îndepãrtarea ºi nelegiuirile lor.
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85    SURAT AL-BURUJ(1)

(Mekkanã [27]; 22 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe cerul cu faze(2)

2. ªi pe Ziua fãgãduitã!
3. Pe martor ºi pe ceea ce este vãzut!(3)

4. Blestemaþi sã fie cei [care] au sãpat ºanþul adânc,(4)

5. Cel cu focul aprins de vreascuri [din abundenþã],
6. În vreme ce stãteau aºezaþi lângã el(5)

7. ªi ei erau martori la ceea ce le-au fãcut credincioºilor,
8. Pe care nu s-au rãzbunat decât pentru cã ei au crezut în Allah Cel
Puternic [ºi] Vrednic de Laudã [Al-Aziz, Al-Hamid],
9. A Cãruia este împãrãþia cerurilor ºi a pãmântului. Iar Allah este
Martor peste toate.(6)

10. Aceia care i-au prigonit pe cei credincioºi ºi pe cele credincioase,
iar apoi nu s-au cãit, vor avea parte de chinurile Gheenei ºi vor avea
parte de chinurile Focului.
11. Însã aceia care cred ºi împlinesc fapte bune, vor avea parte de
Grãdini pe sub care curg pâraie ºi aceasta este izbânda cea mare.
12. Rãzbunarea Domnului tãu este asprã.
13. El este Cel care face prima oarã [creaþia] ºi El este Cel care o
face din nou. (7)

1) Sura "Zodiilor", dupã versetul 1.
2) Fazele prin care trec luna, soarele ºi stelele în timpul miºcãrii lor de rotaþie.
3) Toate lumile care sunt vãzute, întregul Univers.
4) Legendã referitoare la prigonirea credincioºilor de cãtre un rege iudeu din

Himyar, în perioada anterioarã Islamului.
5) Cârmuitorii care stau pe marginile ºanþului.
6) Vede totul ºi nu-I este nimic necunoscut.
7) În Ziua de Apoi.
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14. El este Cel Iertãtor(8) [ºi] Cel Plin de Dragoste [Al-Ghafur, Al-
Wadud],(9)

15. Stãpânul Tronului, Cel Glorios [Al-Majid],
16. Cel care face ceea ce voieºte.
17. Oare a ajuns pânã la tine vestea despre oºtenii
18. Lui Faraon ºi a neamului Thamud?(10)

19. Aceia care nu cred stãruie în tãgãduire,(11)

20. Însã Allah, care se aflã în urma lor, îi cuprinde pe ei.
21. Dar acesta este un Coran glorios,
22. Pe o Tablã pãstratã [de Allah].

8) Cu cei care se cãiesc.
9) Faþã de cei care I se supun ºi-L adorã numai pe El.
10) Care s-au ridicat împotriva trimiºilor la aceste neamuri.
11) În tãgãduirea Adevãrului ºi a revelaþiei.
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86    SURAT AT-TARIQ(1)

(Mekkanã [36]; 17 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe cer ºi pe cel care vine noaptea(2)!
2. Dar de unde sã ºtii tu ce este cel care vine noaptea?!
3. [Acesta este] luceafãrul cel strãlucitor!
4. Nu este suflet care sã nu aibã asupra sa un pãzitor,(3)

5. Deci sã cugete(4) omul din ce este el creat!
6. El este creat dintr-o apã þâºnitã,
7. Ce iese dintre coaste ºi piept!(5)

8. El(6) are puterea sã-l facã din nou,
9. În Ziua în care se vor dezvãlui tainele,(7)

10. ªi atunci nu va avea nici putere, nici ajutor.
11. Pe cerul cel cu revenirea [ploii]
12. ªi pe pãmântul cu crãpãturi!(8)

13. El este un Cuvânt hotãrâtor(9),
14. El nu este o glumã!
15. Ei(10) plãnuiesc un vicleºug,
16. Dar ºi Eu plãnuiesc un vicleºug!
17. Deci, dã-le un rãgaz necredincioºilor! Dã-le lor un scurt rãgaz!

1) Sura "Celui care vine noaptea", numitã astfel dupã versetul 1.
2) "Cel care vine noaptea": Luceafãrul strãlucitor.
3) Aceºtia sunt îngerii care îi pãzesc pe oameni ºi scriu faptele lor din porunca

lui Allah.
4) Dacã se îndoieºte.
5) Pelvis ºi coaste.
6) Allah Preaslãvitul.
7) Se vor face cunoscute cele ascunse în suflete ºi în inimi.
8) Provocate de rãsãrirea plantelor.
9) Coranul.
10) Cei care îl tãgãduiesc.
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87    SURAT AL-'A'LA(1)

(Mekkanã [8]; 19 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Laudã numele Domnului tãu Cel Preaînalt [Al-'A'la]
2. Care a creat ºi a plãmãdit
3. ªi care a orânduit ºi a cãlãuzit,
4. Care a fãcut sã se iveascã pãºunea,(2)

5. Iar apoi(3) a fãcut-o fân întunecat!
6. Noi te vom învãþa sã reciþi [Coranul], astfel încât tu sã nu uiþi,
7. Decât numai ce voieºte Allah; El cunoaºte deopotrivã ceea ce se
rosteºte ºi ceea ce este ascuns.
8. Noi þi-l vom face uºor [sã urmezi] religia cea mai uºoarã
9. Deci îndeamnã,(4) întrucât îndemnarea este spre folos.
10. Cel ce se teme [de Allah] se lasã îndemnat,
11. Dar se fereºte cel nelegiuit,
12. Care va arde în focul cel mai mare,
13. În care nici nu va muri, nici nu va trãi [o viaþã uºoarã].
14. Va izbândi cel ce se curãþeºte
15. ªi numele Domnului sãu îl pomeneºte ºi face Rugãciunea.
16. Dar voi alegeþi viaþa din aceastã lume,(5)

17. Însã Viaþa de Apoi este mai bunã ºi este dãinuitoare.
18. Aceasta(6) se aflã încã ºi în foile cele vechi,
19. În foile lui Avraam ºi ale lui Moise.(7)

1) "Cel Preaînalt", titlu luat dupã versetul 1.
2) Din pãmânt.
3) Dupã ce a fost proaspãtã ºi verde.
4) Pe robii lui Allah.
5) Preferaþi plãcerile trecãtoare din aceastã lume ºi vã strãduiþi sã le dobândiþi.
6) Ceea ce a fost menþionat.
7) Altele decât Tora.
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88    SURAT AL-GHAªIYA(1)

(Mekkanã [68]; 26 versete)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Oare a ajuns la tine vestea despre cea care acoperã(2)?
2. În Ziua aceea, vor fi chipuri umilite,
3. Muncindu-se, istovite,
4. Arzând într-un foc fierbinte.
5. ªi li se va da sã bea dintr-un izvor clocotitor
6. ªi nu vor avea ca mâncare decât dari'(3),
7. Ce nici nu îngraºã ºi nici nu astâmpãrã foamea.
8. ªi în Ziua aceea vor fi chipuri vesele,
9. Mulþumite de strãdania lor [de pe pãmânt],
10. Într-o Grãdinã înãlþatã,
11. În care nu vor auzi vorbe deºarte.
12. În ea va fi un izvor ce curge,
13. În ea vor fi divanuri ridicate
14. ªi pocale aºezate(4)

15. ªi perne rânduite(5)

16. ªi covoare aºternute.
17. Oare nu se uitã ei la cãmile(6) cum sunt ele create?
18. ªi la cer, cum este înãlþat?
19. ªi la munþi, cum sunt ei ridicaþi?
20. ªi la pãmânt, cum este el întins?
21. Deci îndeamnã! Tu eºti numai un îndemnãtor,
22. Tu nu ai putere asupra lor [ca sã-i sileºti la credinþã],
23. Însã pe acela care întoarce spatele ºi nu crede,
24. Pe acela îl va chinui Allah cu chinul cel mai mare.(7)

25. La Noi este întoarcerea lor(8)

26. ªi Nouã Ne revine sã le cerem lor socotealã!

1) "Cea care acoperã", titlu luat dupã versetul 1. ªi prin "cea care acoperã" se
are în vedere Ziua Învierii care cuprinde totul.

2) Ziua Învierii, care acoperã toate fãpturile cu efectele ei înspãimântãtoare.
3) Un soi de tufiºuri cu spini pe care nu le pasc nici vitele, din pricinã cã sunt otrã-

vitoare ºi mortale.
4) Dinaintea lor.
5) Pentru a se rezema de ele.
6) Care sunt la îndemâna lor, cãci se folosesc de ele tot timpul?
7) Pedeapsa Infernului.
8) Prin moarte ºi înviere.
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89    SURAT AL-FAJR(1)

(Mekkanã [10]; 30 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe zori
2. ªi pe cele zece nopþi!(2)

3. Pe cel care are pereche ºi pe cel fãrã pereche(3)

4. ªi pe noaptea ce se scurge!
5. Oare este acesta un jurãmânt pentru cel cu pricepere?
6. Oare nu ai vãzut ce a fãcut Domnul tãu cu ’Ad,
7. Cu Iram,(4) [cetatea] cu corturi ridicate,
8. Care nu a mai avut seamãn printre cetãþi
9. ªi cu cei din neamul Thamud, care au tãiat stâncile din vale,(5)

10. ªi cu Faraon, stãpânul oºtenilor
11. Care au fost nelegiuiþi în cetãþile [lor]
12. ªi au înmulþit stricãciunea în ele?
13. Aºadar, Domnul tãu a vãrsat asupra lor chinuri felurite!
14. Domnul tãu este la pândã!
15. Cât despre om, când Domnul sãu îl încearcã ºi îl cinsteºte ºi este
îndurãtor cu el, atunci el zice: "Domnul meu m-a cinstit!"
16. Însã când Domnul sãu îl încearcã ºi-i micºoreazã lui înzestrarea,
atunci el zice: "Domnul meu m-a umilit!"
17. Dar nu! Voi nu-l cinstiþi pe orfan
18. ªi nu vã îndemnaþi la hrãnirea sãrmanului
19. ªi mâncaþi moºtenirea(6) cu lãcomie

1) "Zorile", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Primele zece zile din luna dhu-l-hijja (luna pelerinajului).
3) Dupã o altã interpretare: fãpturile ºi Creatorul.
4) Cetate din þara neamului 'Ad.
5) Sau le-au scobit pentru a locui în ele.
6) Cuvântul arab turath, tradus prin "moºtenire", are douã semnificaþii: fie ave-

rea în general, fie moºtenirea propriu-zisã (aici a copiilor orfani ºi a femeilor).
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7) Nu mai faceþi aºa ºi fiþi cu fricã de o Zi înspãimântãtoare!
8) Împreunã cu ei.

20. ªi iubiþi averea cu o dragoste fãrã de margini!
21. Nu!(7) Când pãmântul va fi prefãcut în pulbere
22. ªi va veni Domnul tãu, când îngerii vor sta rânduri-rânduri
23. ªi va fi adusã în Ziua aceea Gheena, în Ziua aceea omul îºi
aminteºte. Dar cum sã-i mai fie lui de folos amintirea?
24. ªi va zice el: "Ce bine ar fi fost, dacã aº fi fãcut mai înainte [fapte
bune] pentru viaþa mea!"
25. Dar în Ziua aceea nimeni nu va osândi aºa cum osândeºte El
26. ªi nimeni nu va lega aºa de strâns cum leagã El...
27. "O, tu suflet liniºtit!
28. Întoarce-te la Domnul tãu mulþumit ºi împãcat
29. ªi intrã între robii Mei
30. ªi intrã în Raiul Meu!”(8)
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90    SURAT AL-BALAD(1)

(Mekkanã [35]; 20 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Nu! Jur pe aceastã cetate -
2. ªi Tu(2) eºti locuitor al acestei cetãþi!(3) -
3. ªi pe pãrinte ºi pe ceea ce el zãmisleºte!(4)

4. Noi l-am creat pe om spre încercare!
5. Crede el cã nu va avea nimeni putere asupra lui?
6. El zice: "Am irosit avere multã!"(5)

7. Oare crede el cã nu-l vede nimeni?
8. Oare nu i-am dat lui doi ochi
9. ªi o limbã ºi douã buze
10. ªi nu i-am dat lui douã drumuri(6)?
11. Dar el nu a strãbãtut drumul cel greu!(7)

12. Dar de unde sã ºtii tu ce este drumul cel greu?
13. Dezlegarea unui gât
14. Sau hrãnirea, într-o zi de foamete,
15. A unui orfan dintre rude
16. Sau a unui sãrman, aflat în sãrãcie lucie!

1) Sura "Cetãþii", dupã versetul 1. Iar prin cetate se are în vedere Mekka,
oraºul natal al lui Muhammed.

2) Se adreseazã lui Muhammed.
3) Dupã altã interpretare: Totul este permis pentru tine în aceastã cetate, chiar

ºi lupta în incinta oraºului sacru. ªi acest lucru se va întâmpla în ziua cuceririi
oraºului Mekka.

4) ªi pe orice pãrinte ºi pe progenitura lui!
5) Este vorba de ceea ce a cheltuit din trufie ºi fãþãrnicie.
6) Drumul binelui ºi drumul rãului.
7) Metaforã pentru încercarea greutãþilor ºi lupta cu sufletul sãu.
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17. Apoi, a fost dintre aceia care cred ºi se îndeamnã la rãbdare(8) ºi
se îndeamnã la îndurare!...(9)

18. Aceºtia sunt adepþi ai dreptei(10)

19. Aceia, însã, care tãgãduiesc semnele Noastre sunt adepþi ai
stângii(11)

20. ªi asupra lor va fi un Foc închis.(12)
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8) Când sunt loviþi de greutãþi în timpul propovãduirii Adevãrului ºi chemãrii la
calea lui Allah.

9) Sã fie îndurãtori unul faþã de altul.
10) Cei care vor primi cãrþile lor în mâna dreaptã în Ziua Judecãþii, adicã

dreptcredincioºii.
11) Adicã necredincioºii, care vor primi cãrþile lor în mâna stângã, în Ziua de

Apoi.
12) Metaforã pentru închiderea lor veºnicã în Infern.
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91    SURAT Aª-ªAMS(1)

(Mekkanã [26]; 15 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe Soare ºi pe strãlucirea lui
2. ªi pe Luna care îi urmeazã!
3. Pe ziua care îl face sã strãluceascã
4. ªi pe noaptea care îl acoperã!
5. Pe cer ºi pe ceea ce l-a înãlþat(2)

6. ªi pe pãmânt ºi pe ceea ce l-a fãcut întins!
7. ªi pe suflet ºi pe ceea ce l-a plãsmuit
8. ªi i-a insuflat lui nelegiuirea sa ºi evlavia sa!
9. Izbândeºte cel care-l curãþeºte
10. ªi pierdut este cel care-l stricã!(3)

11. A învinuit de minciunã [neamul] Thamud prin trecerea mãsurii,
12. Când s-a ridicat cel mai ticãlos dintre ei.
13. Trimisul lui Allah(4) le-a zis lor: "Este cãmila lui Allah, adãpaþi-o!"
14. Însã ei l-au socotit mincinos ºi au junghiat-o. ªi Domnul lor s-a
mâniat pe ei pentru pãcatul lor ºi a trimis asupra lor [pedeapsã],
cuprinzându-i pe toþi,
15. Fãrã ca El sã Se teamã de urmare!(5)

1) Sura "Soarelui", dupã versetul 1.
2) Adicã pe cel care l-a înãlþat.
3) Prin sãvârºirea de pãcate ºi prin abandonarea supunerii faþã de Allah.
4) Profetul Salih.
5) De urmarea nimicirii lor.
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92    SURAT AL-LAYL(1)

(Mekkanã [9]; 21 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe noapte, când acoperã(2)

2. ªi pe zi, când se lumineazã(3)

3. ªi pe ceea ce a creat bãrbat ºi femeie!
4. Râvna voastrã este feluritã!(4)

5. Cât despre cel care dãruieºte ºi are fricã [de Allah]
6. ªi crede în rãsplata cea frumoasã,
7. Aceluia îi vom uºura Noi [calea] cãtre bucurie.
8. Cât despre cel care este zgârcit ºi cautã sã se îmbogãþeascã
9. ªi tãgãduieºte rãsplata cea frumoasã,
10. Aceluia îi vom uºura Noi [calea] cãtre ceea ce este cel mai greu(5)

11. ªi nu-i va fi de nici un folos averea, când el va fi aruncat [în Foc].
12. Nouã Ne revine cãlãuzirea
13. ªi ale Noastre sunt atât Lumea de Apoi, cât ºi lumea aceasta.
14. V-am prevenit pe voi despre un Foc ce arde cu flacãrã,(6)

15. Unde nu va arde decât cel miºel,
16. Care tãgãduieºte(7) ºi întoarce spatele,(8)

17. În vreme ce va fi ferit de el cel evlavios,
18. Care dã averea lui [ca milostenie] ºi se curãþeºte(9)

1) Sura "Nopþii", dupã versetul 1.
2) Care acoperã ziua cu întunericul ei.
3) O datã cu dispariþia întunericului nopþii.
4) Prin urmãrile ei ºi prin rãsplata ei.
5) Cãtre chinul veºnic.
6) Focul Infernului.
7) Adevãrul.
8) Semnelor ºi dovezilor lui Allah.
9) De murdãria ºi pãcatul zgârceniei.
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19. ªi care nimãnui nu-i face un bine pentru a fi rãsplãtit(10),
20. Ci numai cãutând Faþa Domnului(11) sãu Cel Preaînalt.(12)

21. ªi el va fi mulþumit!(13)

10) S-a relatat cã Bilal - Allah fie mulþumit de el! - era robul lui Umayya ben
Khalaf, care îl pedepsea pentru cã el credea în Islam: îl scotea pe el afarã, când
soarele dogorea, îl întindea pe spate în piaþa publicã din Mekka, poruncea sã i se
aºeze o piatrã grea pe piept ºi dupã aceea îl întreba: Sau rãmâi aºa pânã mori sau îl
tãgãduieºti pe Muhammed? Iar el rãspundea: Allah este Unic.., Unic... ªi pe când el
era supus la aceste chinuri, a trecut pe lângã el Abu Bakr as-Siddiq, care i-a zis lui
Umayya: Nu þi-e teamã de Allah sã-l chinui astfel pe sãrmanul ãsta? ªi i-a rãspuns lui:
Tu mi l-ai stricat! Izbãveºte-l de chinurile astea! Abu Bakr l-a cumpãrat de la el ºi l-a
eliberat pe calea lui Allah. Atunci politeiºtii au zis: L-a eliberat pentru cã a avut un
interes sã o facã! Atunci s-au revelat versetele 19-21.

11) Cu sensul de mulþumirea lui Allah.
12) Cãutând sã vadã Faþa Domnului sãu în Paradis sau cãutând mulþumirea Lui

ºi rãsplata Lui.
13) De rãsplata de care va avea parte.
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93    SURAT AD-DUHA(1)

(Mekkanã [11]; 11 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe ziua luminoasã
2. ªi pe noapte, când se întunecã!
3. Domnul tãu nu te-a pãrãsit ºi nu te urãºte!(2)

4. Viaþa de Apoi va fi pentru tine mai bunã decât prima!(3)

5. ªi Domnul tãu îþi va dãrui ºi vei fi tu mulþumit!
6. Oare nu te-a gãsit El orfan ºi þi-a dat adãpost?(4)

7. Nu te-a gãsit pe tine nepãsãtor(5) ºi te-a cãlãuzit?
8. Nu te-a gãsit pe tine sãrman ºi te-a fãcut bogat?
9. Cât despre orfan, pe el nu-l oprima!
10. Cât despre cel care cere, pe el nu-l alunga!
11. Iar cât despre îndurarea Domnului tãu, despre ea vorbeºte!(6)

1) Sura "Zilei luminoase", dupã versetul 1, prin "ziua luminoasã" avându-se în
vedere prima parte a zilei, pânã ce soarele se ridicã sus pe cer.

2) Aceastã surã a fost trimisã pentru a-l liniºti pe Muhammed, dupã întreruperea
revelaþiei, un anumit timp.

3) Decât viaþa pãmânteascã ºi de aceea nu trebuie sã fii mâhnit pentru ceea ce
ai pierdut din ea.

4) Referiri la situaþii din viaþa lui Muhammed, cãci tatãl sãu a murit înainte de a
se naºte el, iar mama sa a murit când el avea doar ºase ani. Atunci l-a luat sub
ocrotire bunicul lui, care a murit când el avea opt ani. Dupã aceea a fost crescut de
unchiul sãu Abu Talib, tatãl lui Ali.

5) Faþã de calea cea dreaptã.
6) Aducându-I mulþumire lui Allah.
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94    SURAT Aª-ªARH(1)

(Mekkanã [12]; 8 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Oare nu þi-am deschis þie pieptul(2)

2. ªi nu am îndepãrtat de la tine povara ta,(3)

3. Care-þi apasã pe spinare?
4. ªi nu am înãlþat pomenirea ta?
5. Alãturi de greu vine ºi uºorul!(4)

6. Alãturi de greu vine ºi uºorul!(5)

7. Iar atunci când vei termina,(6) trudeºte,(7)

8. Dorindu-L pe Domnul tãu!

1) Sura "Deschiderii", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Pentru a primi credinþa ºi învãþãturile cuprinse în Coran?
3) În aceastã lume ºi în Lumea de Apoi.
4) Astfel a fost orânduiala lui Allah.
5) Repetiþie pentru subliniere.
6) Cu lupta împotriva idolatrilor.
7) Aducându-I laudã ºi mulþumire lui Allah.
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95    SURAT AT-TIN(1)

(Mekkanã [28]; 8 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe smochini ºi pe mãslini
2. ªi pe Muntele Sinin(2)

3. ªi pe aceastã cetate sigurã!(3)

4. Noi l-am creat pe om cu cea mai frumoasã înfãþiºare,
5. Apoi îl întoarcem pe el în locul cel mai de jos(4),
6. Fãrã de aceia care cred ºi împlinesc fapte bune, cãci ei vor avea
parte de rãsplatã neîntreruptã.
7. Dupã aceasta, ce te mai face sã tãgãduieºti Judecata?
8. Oare nu este Allah Cel mai Înþelept dintre judecãtori?(5)

1) Sura "Smochinilor", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Muntele Tor din Sinai, lîngã care Allah i-a vorbit lui Moise.
3) Aceste prime trei versete fac referire la locurile unde au fost revelate cele trei

religii monoteiste: Muntele Tor din Sinai, unde Allah i-a vorbit lui Moise, apoi
Ierusalimul - cu grãdinile de mãslini ºi smochini, unde s-a nãscut Isus - ºi Mekka,
unde a început propovãduirea Islamului.

4) În Gheena.
5) Dupã acest verset se recomandã sã se spunã: "Ba da, pe Domnul meu!".
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96    SURAT AL-'ALAQ(1)

(Mekkanã [1]; 19 versete)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Citeºte! În numele Domnului tãu care a creat, (2)

2. Care l-a creat pe om din sânge închegat!(3)

3. Citeºte! Domnul tãu este cel mai Nobil,
4. Este Cel care l-a învãþat cu calemul,
5. L-a învãþat pe om ceea ce el nu a ºtiut!
6. Dar nu! Omul întrece mãsura,
7. Când se vede el bogat!(4)

8. Însã la Domnul tãu se aflã întoarcerea!
9. Îl vezi tu pe cel care opreºte(5)

10. Un rob [al lui Allah], când împlineºte Rugãciunea?(6)

11. Dar dacã ar fi el(7) pe calea cea dreaptã
12. Sau poruncind el evlavia(8)?
13. ªi-l vezi tu când el tãgãduieºte sau întoarce spatele?
14. Oare nu ºtie el cã Allah vede?(9)

15. Dar nu! Dacã nu va înceta, Noi îl vom apuca de smocul [de pãr],
16. De smocul mincinos ºi pãcãtos!
17. Sã-i cheme el pe cei din preajma lui!(10)

18. Iar Noi îi vom chema pe pãzitorii Iadului!(11)

19. Nu! Nu-i da lui ascultare(12), ci prosterneazã-te ºi apropie-te!(13)

1) Sura "Sângelui închegat", dupã versetul 2.
2) Citeºte ce-þi este revelat ºi începe cu rostirea numelui lui Allah! Acesta este

primul verset din Coran care i-a fost revelat profetului Muhammed.
3) Starea embrionului în primele zile ale zãmislirii sale.
4) Când se socoteºte bogat.
5) Acesta este Abu Jahl.
6) Profetul Muhammed.
7) Robul oprit de a face rugãciunea, adicã Muhammed.
8) Cum îndrãzneºte acel nelegiuit sã-l opreascã ºi sã-l ocãrascã?
9) ªi-i va cere lui socotealã?
10) Pentru a-i împiedica pe cei care împlinesc Rugãciunea ºi pentru a-i împie-

dica pe dreptcredincioºii adevãraþi.
11) Ca sã-i nimiceascã în aceastã lume sau sã-i conducã spre Gheena, în

Lumea de Apoi.
12) Nu-i da ascultare acestui nelegiuit care vrea sã te opreascã de la adorarea

lui Allah!
13) Dupã acest verset se recomandã prosternarea.
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97    SURAT AL-QADR(1)

(Mekkanã [25]; 5 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Noi am pogorât [Coranul] în noaptea al-Qadr.

2. Dar de unde sã ºtii ce este noaptea al-Qadr?!
3. Noaptea al-Qadr este mai bunã decât o mie de luni!
4. În timpul ei se coboarã îngerii ºi Duhul(2), dupã voia Domnului lor,
pentru orice poruncã!(3)

5. Ea este pace, pânã la ivirea zorilor!

1) Sura "Hotãrârii [divine]", numitã astfel dupã versetul 1, pentru cã, în aceastã
noapte, Allah orânduieºte toate lucrurile pãmântului ºi ale celor care trãiesc pe el
pentru anul urmãtor. Este vorba de una dintre nopþile impare din ultimele 10 zile ale
lunii Ramadan, în care profetul Muhammed a avut prima revelaþie când a început
sã-i fie revelat Coranul.

2) Arhanghelul Gavriil.
3) Pentru orice poruncã voieºte sã o transmitã robilor Sãi.
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98    SURAT AL-BAYYINA(1)

(Medinitã [100]; 8 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Cei care nu au crezut(2)  dintre oamenii Cãrþii(3), ca ºi idolatrii(4), nu
au încetat sã nu creadã pânã nu le-a venit lor Dovada cea limpede:
2. Un Trimis din partea lui Allah(5), care sã le citeascã foi curãþite(6),
3. În care sunt scripturi cu judecatã dreaptã.
4. ªi nu s-au despãrþit cei cãrora le-a fost datã Cartea, decât dupã ce
le-a venit lor dovada cea limpede(7).
5. ªi nu li s-a poruncit decât sã-L adore pe Allah, cu credinþã curatã ºi
statornicã în religia Lui, sã împlineascã Rugãciunea [As-Salat] ºi sã
achite Dania [Az-Zakat]. ªi aceasta este credinþa [comunitãþii] celei
drepte.
6. Cei care nu cred(8) dintre oamenii Cãrþii, ca ºi idolatrii, în veci vor
petrece în focul Gheenei. Aceºtia sunt cei mai rãi dintre toate
fãpturile.
7. Aceia care cred ºi împlinesc fapte bune, aceia sunt cei mai buni
dintre toate fãpturile.
8. Rãsplata lor de la Domnul lor sunt Grãdinile Edenului, pe sub care
curg pâraie, ºi în ele vor petrece veºnic, cãci Allah este mulþumit de
ei(9), iar ei sunt mulþumiþi de El. Aceasta(10) va fi pentru cel care se
teme de Domnul sãu.

1) Sura "Dovezii celei limpezi", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Cei care au tãgãduit profeþia lui Muhammed.
3) Iudeii ºi creºtinii.
4) Arabii pãgâni.
5) Profetul Muhammed.
6) Foile Coranului.
7) Adusã de profeþii lor.
8) În Allah ºi în Trimisul Sãu.
9) Pentru cã I s-au supus Lui în timpul vieþii.
10) Rãsplata cea frumoasã.
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99    SURAT AZ-ZALZALA(1)

(Medinitã [93]; 8 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Când pãmântul va fi zgâlþâit de cutremur

2. ªi va scoate pãmântul poverile lui
3. ªi omul va zice "Ce se întâmplã cu el?",
4. În ziua aceea(2), va spune el(3) veºtile ce le are,
5. Pentru cã Domnul tãu îi va inspira lui.(4)

6. În Ziua aceea, oamenii vor ieºi în cete(5), pentru ca sã li se arate
faptele lor.(6)

7. Cel care a fãcut un bine cât un grãunte de colb, îl va vedea,
8. Dupã cum, cel care a fãcut un rãu cât un grãunte de colb, îl va
vedea.

1) Sura "Cutremurului", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Ziua de Apoi.
3) Pãmântul.
4) ªi îi va porunci sã se cutremure ºi sã scoatã morþii.
5) De fericiþi ºi nefericiþi.
6) Pentru ca Allah sã le arate rãsplata pentru faptele lor.
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100    SURAT AL-'ADIYAT(1)

(Mekkanã [14]; 11 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pe alergãtorii gâfâind(2),
2. Ce scot scântei(3),
3. ªi pornesc la atac dimineaþa,
4. Stârnind colbul(4),
5. ªi pãtrund cu el în mijlocul mulþimii(5)!
6. Omul este nemulþumitor faþã de Domnul sãu!
7. ªi el este martor pentru aceasta.
8. ªi iubirea lui pentru bogãþie este puternicã!
9. Oare el nu ºtie cã atunci când se va risipi ceea ce este în morminte
10. ªi se va dezvãlui ceea ce este în piepturi,
11. Atunci Domnul lor, în Ziua aceea, va fi Bineºtiutor [Khabir](6) al
lor?!

1) Sura "Alergãtorilor", adicã a cailor care aleargã, numitã astfel dupã ver-
setul 1.

2) "Gâfâind": Sunetul scos de caii care aleargã sau sunetul provocat de copitele
lor.

3) Care în timpul alergãrii scot scântei cu copitele lor.
4) Stârnind praful din pricina alergatului lor.
5) Caii ajung, stârnind praful, pânã în mijlocul oºtii duºmane.
6) Al faptelor lor ºi al gândurilor lor ascunse ºi îi va rãsplãti dupã ele.
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101    SURAT AL-QARI'A(1)

(Mekkanã [30]; 11 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. "Ziua aceea care loveºte"!

2. Ce este "Ziua aceea care loveºte"?
3. ªi de unde sã ºtii tu ce este “Ziua aceea care loveºte”?
4. În Ziua aceea, oamenii vor fi ca fluturii risipiþi(2),
5. Iar munþii vor fi ca lâna scãrmãnatã!(3)

6. Cât despre cel ale cãrui balanþe vor fi grele,
7. El va avea parte de o viaþã plãcutã(4),
8. Iar cât despre cel ale cãrui balanþe vor fi uºoare,
9. Locul lui de veci va fi un abis.(5)

10. ªi de unde sã ºtii tu ce este el?(6)

11. El este un Foc fierbinte!

1) Sura "Celei care loveºte", aici cu sensul de Ziua Învierii, numitã astfel dupã
versetele 1-3.

2) Comparaþie care subliniazã ideile de mulþime, risipire, neputinþã, umilinþã ºi
agitaþie.

3) Vor fi dezintegraþi ºi particulele din praful lor vor zbura în vãzduh.
4) În Paradis.
5) Gheena.
6) Abisul.
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102    SURAT AT-TAKATHUR(1)

(Mekkanã [16]; 8 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Vã abate goana dupã înmulþire(2),

2. Pânã când veþi vizita mormintele.(3)

3. Nu! Voi veþi ºti curând!
4. ªi încã o datã: Nu! Voi veþi ºti curând!(4)

5. Nu! Dacã aþi ºti cu siguranþã!(5)

6. Voi veþi vedea Iadul!
7. Încã o datã: Îl veþi vedea, cu siguranþã!
8. Apoi veþi fi întrebaþi, în Ziua aceea, despre plãceri!

1) Sura "Înmulþirii", numitã astfel dupã versetul 1; cu sensul de goanã dupã
înavuþire ºi dupã zãmislirea unui numãr cât mai mare de copii.

2) Goana dupã înmulþirea averii ºi a progeniturii vã îndepãrteazã de la supunere
faþã de Allah. At-Tirmizi a relatat cã Abd Allah ben aº-ªihhir a zis: Am ajuns la
Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - în vreme ce el recita
acest verset: "Vã abate goana dupã înmulþire". ªi a zis el: "Omul zice: Averea mea!
Averea mea! Dar oare ai tu din averea ta altceva decât ceea ce mãnânci ºi con-
sumi, decât ceea ce îmbraci ºi rupi ºi decât ceea ce dai de pomanã ºi pe aceastã
o sã-l gãseºti pãstrat [la Domnul tãu în Ziua de Apoi]?!"

3) Pânã la moarte.
4) Pedeapsa ce vã aºteaptã pentru preocuparea voastrã de aceste pofte

trecãtoare.
5) Ce pedeapsã vã aºteaptã.

102 • SURAT AT-TAKATHUR



803

103    SURAT AL-'ASR(1)

(Mekkanã [13]; 3 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Jur pe timp!
2. Cã omul va fi în pierdere,(2)

3. Afarã de aceia care cred ºi împlinesc fapte bune ºi se îndeamnã
unul pe altul cãtre Adevãr ºi se îndeamnã unul pe altul la rãbdare.

1) Sura "Timpului", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Ca urmare a faptului cã pune viaþa pãmânteascã ºi plãcerile trecãtoare mai

presus de Viaþa de Apoi.
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104    SURAT AL-HUMAZA(1)

(Mekkanã [32]; 9 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Vai pentru tot clevetitorul ºi defãimãtorul
2. Care strânge avere ºi o socoteºte,(2)

3. Crezând cã averea sa îl va face nemuritor!
4. Dar nu! El va fi aruncat în Al-Hutama!(3)

5. ªi de unde sã ºtii tu ce este Al-Hutama?
6. Focul aprins al lui Allah,
7. Care se înalþã peste inimi.
8. El se va închide deasupra lor,(4)

9. În coloane întinse(5)!

1) Sura "Clevetitorului", numitã astfel dupã versetul 1.
2) ªi nu cheltuieºte din ea în chip de milostenie.
3) Literal "cel care striveºte", dar aici cu sensul de Infern.
4) Fãrã putinþa de a mai ieºi din el.
5) Versetele 1-9: Allah îl ameninþã pe omul care-i cleveteºte ºi-i defãimeazã fãrã

încetare pe semenii sãi ºi care este preocupat de strângerea de averi ºi de sporirea
numãrului copiilor, închipuindu-ºi cã bunurile sale îl vor face veºnic, cã nu va muri ºi
nu i se va cere socotealã! Dar nu! Allah îl va arunca pe el în Gheena care nimiceºte tot
ce este aruncat în ea. ªi ce foc înspãimântãtor care arde cu vâlvãtãi ce ajung pânã la
inimi! ªi ea este închisã peste necredincioºi ºi nesupuºi ºi focul ajunge pânã la ei cu
coloanele sale întinse.
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105    SURAT AL-FIL(1)

(Mekkanã [19]; 5 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Oare n-ai vãzut tu(2) ce a fãcut Domnul tãu cu oamenii elefan-
tului?!(3)

2. Oare nu a fãcut El vicleºugul lor sã fie în deºert?!(4)

3. ªi a trimis peste ei pãsãri în stoluri,
4. Ca sã arunce asupra lor cu pietre din lut ars!
5. ªi i-a fãcut pe ei ca un ogor mâncat.

1) Sura "Elefantului", numitã astfel dupã acest cuvânt din versetul 1 ºi dupã
conþinutul ei în ansamblu. Este o surã mekkanã care vorbeºte despre "oamenii
elefantului" care au voit sã dãrâme Al-Ka'aba cea nobilã, însã Allah a respins viclenia
lor ºi a apãrat Casa Sa de nelegiuirea lor, trimiþând asupra oastei lui Abraha al-
Aºram cele mai slabe dintre creaturile Sale.

2) O, Muhammed!
3) Referire la expediþia etiopianã condusã de Abraha, care a voit sã distrugã

sanctuarul Al-Ka'aba. Dar elefantul uriaº care mergea în fruntea oºtii a refuzat sã
intre în Mekka ºi pãsãrile trimise în stoluri au aruncat cu pietre de lut ars asupra
oastei, distrugând-o în întregime.

4) Nu l-a zãdãrnicit.
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106    SURAT QURAYª(1)

(Mekkanã [29]; 4 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Pentru obiceiul [neamului] Qurayº,
2. Obiceiul lor pentru cãlãtoria de iarnã ºi cea de varã,
3. Sã-L adore ei pe Stãpânul acestei Case,(2)

4. Care-i hrãneºte, pãzindu-i de foame ºi-i fereºte pe ei de spaimã!

1) Sura "Qurayº", numitã astfel dupã versetul 1. Neamul Qurayº este tribul
profetului Muhammed din zona oraºului Mekka.

2) Sanctuarul Al-Ka'aba.
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107    SURAT AL-MA'UN(1)

(Mekkanã [17]; 7 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Îl vezi tu(2) pe cel care tãgãduieºte Judecata?
2. El este acela care-l alungã pe orfan [cu asprime]
3. ªi nu îndeamnã la hrãnirea sãrmanului.
4. ªi vai acelora care fac Rugãciunea
5. Fiind fãrã de grijã faþã de Rugãciunea lor,
6. Care sunt numai fãþarnici
7. ªi opresc de la ajutor!

1) Sura "Ajutorului", numitã astfel dupã versetul 7, în care apare cuvântul
"Mã'un" ce desemneazã uneltele ºi ustensilele de care se ajutã ºi se folosesc
oamenii.

2) Tu, Muhammed!
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108    SURAT AL-KAWTHAR(1)

(Mekkanã [15]; 3 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Noi þi-am dat þie [Al-Kawthar](2) prisosinþã(3).

2. Deci împlineºte Rugãciunea pentru Domnul tãu ºi jertfeºte!(4)

3. Cel ce te urãºte va fi fãrã copii!

1) Sura "Prisosinþei", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Al-Kawthar este numele unui râu din Paradis, din care beau dreptcredincioºii.
3) Adicã þi-am oferit þie bine din abundenþã, constând din Coran, înþelepciune,

profeþie, religia adevãratã ºi buna cãlãuzire, în care se aflã fericirea pentru aceastã
viaþã ºi pentru Viaþa de Apoi.

4) Jertfeºte animalul adus ca ofrandã, în conformitate cu ritualul, numai pentru
Allah.
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109    SURAT AL-KAFIRUN(1)

(Mekkanã [18]; 6 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Spune: "O, voi, necredincioºi!

2. Eu nu ador ceea ce adoraþi(2)

3. ªi nici voi nu adoraþi ceea ce ador eu.
4. Nici adorarea mea nu este asemeni adorãrii voastre,
5. ªi nici adorarea voastrã nu este asemenea adorãrii mele!
6. Voi aveþi religia voastrã, iar eu am religia mea!"(3)

1) "Necredincioºii", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Idolii ºi zeii pe care-i adoraþi acum.
3) Aceastã surã a fost revelatã când mai-marii tribului Qurayº au fost de acord

sã-L adore pe Allah, dar cu condiþia ca ºi Muhammed sã adore idolii ºi zeitãþile lor,
ceea ce ar fi însemnat perpetuarea politeismului.
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110    SURAT AN-NASR(1)

(Medinitã [114]; 3 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Când vine biruinþa lui Allah(2) ºi cucerirea(3)

2. ªi-i vezi pe oameni intrând în religia lui Allah în cete(4),

3. Atunci slãveºte-L cu laudã pe Domnul tãu ºi roagã-L pe El de ier-
tare, fiindcã El este Iertãtor [cu cel care se cãieºte] [Tawwab]!

1) Sura "Biruinþei", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Victoria religiei Sale adevãrate.
3) Cucerirea oraºului Mekka.
4) ªi nu unul câte unul, aºa cum se întâmpla la începutul propovãduirii.
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111    SURAT AL-MASAD(1)

(Mekkanã [6]; 5 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Sã piarã mâinile lui Abu Lahab(2) ºi sã piarã ºi el(3)!
2. Averea lui sã nu-i fie de nici un folos ºi nici ce a agonisit!
3. Va arde în Focul cu flãcãri,
4. Împreunã cu muierea lui,(4) aducãtoarea de vreascuri,
5. Care va avea la gâtul ei o funie de fire [de palmier].(5)

1) Sura "Firelor", numitã astfel dupã versetul 5.
2) Un unchi al Profetului Muhammed din partea tatãlui, unul din cei mai înver-

ºunaþi adversari ai Islamului. El a murit pãgân, dupã bãtãlia de la Badr.
3) Motivul revelãrii: Se relateazã cã Ibn Abbas a zis, când s-a revelat "ªi averti-

zeazã neamul tãu cel mai apropiat!": Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a urcat pe colina As-Safa ºi a strigat: O, voi fii al lui Fahr! O, voi fii ai lui
Udayy! A strigat aºa dupã fiii tuturor clanurilor ale tribului Qurayº, pânã ce s-au
adunat. Dacã cineva nu a putut sã vinã în persoanã, a trimis un sol ca sã audã ºi sã
vadã ce se întâmplã. S-au adunat qurayºiþii ºi a venit ºi unchiul sãu Abu Lahab.
Atunci au întrebat: Ce ai a ne spune? ªi le-a rãspuns profetul Muhammed - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - , întrebându-i pe ei: "Oare dacã v-aº fi spus cã o
oaste de cãlãreþi se aflã în vale, gata sã nãvãleascã peste voi, m-aþi fi crezut voi?"
ªi i-au rãspuns lui: Da! Nu te-am învinuit niciodatã de minciunã! Atunci a zis el: "Eu
vã vestesc cã vã sunt vouã prevenitor despre o pedeapsã asprã!" ªi atunci i-a zis
Abu Lahab: Sã nu mai ai parte de fericire, Muhammed! De-aia ne-ai adunat? Atunci
a revelat Allah: "Sã piarã mâinile lui Abu Lahab ºi sã piarã ºi el!" ºi restul surei.

4) Umm Jamil, sora lui Abu Sufyan. Se relateazã cã ea arunca vreascuri cu spini
dinaintea casei Profetului Muhammed, când se întorcea prin întuneric de la Rugã-
ciunea pe care o fãcea la sanctuarul Al-Ka'aba, noaptea târziu.

5) Fibre de palmier, rafie.
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112    SURAT AL-IKHLAS(1)

(Mekkanã [22]; 4 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Spune: "El este Allah, Cel Unic(2)!
2. Allah-us-Samad!(3)

3. El nu zãmisleºte ºi nu este nãscut
4. ªi El nu are pe nimeni egal!"

1) Sura "Devoþiunii", adicã a credinþei în Allah Cel Unic, titlul rezumând conþi-
nutul ei.

2) Motivul revelãrii: S-a relatat cã niºte politeiºti au venit la Trimisul lui Allah -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi au zis: O, Muhammed, descrie-ni-L
nouã pe Domnul tãu! El este fãcut din aur, din argint, din smarald sau din safir?
Atunci el a revelat: "Spune: "El este Allah, Cel Unic, / Allah este Stãpânul!" etc.

3) Allah este Stãpânul, Cel care-ºi ajunge Sieºi, Cel de care toate creaþiile au
nevoie, dar El nu are nevoie de nimic... O traducere a cuvântului arab "samad" ce
înglobeazã mai multe sensuri, din care reiese ideea de superioritate absolutã.
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113    SURAT AL-FALAQ(1)

(Mekkanã [20]; 5 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Spune: "Eu caut adãpost la Stãpânul revãrsatului zorilor
2. Împotriva rãului [venind] de la ceea ce El a creat
3. ªi împotriva rãului întunericului care se aºterne
4. ªi împotriva rãului vrãjitoarelor care suflã în noduri(2)

5. ªi împotriva rãului pizmuitorului, când pizmuieºte."(3)

1) Sura "Revãrsatului zorilor", numitã astfel dupã versetul 1.
2) Fãcând vrãji împotriva cuiva.
3) Când îºi manifestã pizma.
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114    SURAT AN-NAS(1)

(Mekkanã [21]; 6 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Spune: "Eu caut adãpost la Domnul oamenilor,
2. Stãpânul oamenilor,
3. Dumnezeul oamenilor
4. Împotriva rãului ademenitorului fugar(2)

5. Care ºopteºte în piepturile oamenilor,(3)

6. Dintre djinni ºi oameni".

1) Sura "Oamenilor", numitã astfel dupã acest cuvânt care se repetã în cinci
din cele ºase versete ale ei.

2) ªeitan, care îi ademeneºte pe oameni, dar care fuge la pomenirea numelui
lui Allah.

3) Îi ispiteºte, ºoptindu-le.
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